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АПСТРАКТ
Деновите на експлоатација на природните ресурси како нафтата, јагленот,
нуклеарната енергија изминуваат. Како и кај другите видови на обновливи извори
на енергија, енергетскиот шок предизвикан во седумдесетите години од минатиот
век, свесноста за ограничени резерви од фосилни горива и еколошките
проблеми, го вратија интересот за ветерната енергија. Денес таа е
најбрзорастечкиот сегмент во индустријата на обновливи извори на електрична
енергија.
Овој магистерски труд има за цел да ги сублимира потенцијалите на
ветерна енергија во светски рамки, како и тековните активности во врска со
изградбата на Ветерен парк “Богданци” и натамошни планови за нејзино
искористување во Европа и кај нас.
Користени се повеќе теоретски и практични методи и приоди во анализата
на потенцијалите на ветерна енергија и нејзиното искористување. Превземен е
краток преглед на случувања во областа на енергијата на ветерот на глобално
ниво, со посебен акцент на фактите за главните области на глобалниот пазар,
технолошки прашања, економија, перформанси на животна средина, перспективи
на ветерна енергија и истражување и развој. Презентирани се нагласувањата и
некои воочувања за секоја од областите во моментов, а посебно внимание се
посветува на европските достигнувања. Во економската област, претставени се
временскиот развој на инвестиционите трошоци, ефектот на механизмите за
финансиска поддршка, можностите за вработување како резултат на експанзијата
на индустријата на ветерна енергија и споредбата со другите технологии за
производство на електрична енергија. Во областа на животната средина, даден е
краток преглед на влијанијата на ветерната енергија и предупредување за
социјалното прифаќање на ветерната енергија. Даден е практичен приод на
тековните активности и изградбата на парк на ветерни електрани “Богданци” како
прв капацитет од таков тип во Македонија, со чиј почеток се започнува ново
поглавје во енергетската стратегија и портфолио на Р.Македонија.
Литературата која е консултирана при изработката на овој труд ги содржи
најновите податоци, анализи и истражувања од областа на ветерната енергија.
Искористени се практичните искуства на големи истражувачки центри во ова поле
во светот како и најголемите производители на електрична енергија од
ветерници.
Цел на трудот исто така е да се прикаже огромното значење на ветерната
енергија како обновлив извор на енергија во ера на ограничени резерви од
фосилни горива.
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ABSTRACT

Days of exploitation of natural resources such as oil, coal, nuclear power, pass.
As with other types of renewable energy, energy shock caused in the seventies of the
last century, awareness of the limited reserves of fossil fuels and environmental
problems, has returned interest for wind energy. Today it is the fastest growing
segment in the industry of renewable energy.
This master thesis aims to sublimate the potential of wind energy in the world,
and current activities related to the construction of the wind park "Bogdanci" and further
plans for its use in Europe and in our country.
More theoretical and practical methods and approaches in the analysis of the
potential of wind energy and its utilization, are used. It is taken a brief overview of
developments in the field of wind energy globally, with particular emphasis on the facts
of the main areas of the global market, technological issues, economy, environmental
performance, prospects of wind energy research and development. Emphasis and
some perception of each area currently are presented, and special attention is paid to
European developments. In the economic area, are presented time development of
investment costs, the effect of mechanisms for financial support, employment
opportunities as a result of the expansion of the wind energy industry and comparison
with other technologies for power generation. In the area of environment, a brief review
of the impacts of wind energy and warning of the social acceptance of wind energy is
given. The book provides a practical approach to the current activities and the
construction of the wind park "Bogdanci" capacity as the first of its kind in Macedonia,
whose start is new chapter in energy strategy and portfolio of Macedonia.
Literature consulted in the preparation of this paper contains the latest data,
analysis and research in the field of wind energy. The practical experience of major
research centers in this field in the world and the largest producer of electricity from
wind are used.
Aim of this article is also to show the great importance of wind energy as a
renewable energy source in an era of limited reserves of fossil fuels.
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1. ВЕТЕР
1.1 Вовед
Ветер е хоризонтално струење на атмосферскиот воздух во однос на
Земјината површина кое настанува како разлика во густината на воздухот, при
што струењето природно се одвива од места со поголема густина кон места со
помала густина и трае додека густините не се изедначат. Брзината и насоката на
ветерот зависат од резултантата на сите сили кои делуваат на воздухот.
Главниот причинител на разликата во густината на воздухот е
нееднаквото сончево загревање на Земјата.На пример, доколку во жежок летен
ден воздухот над неколку острови се загрее повеќе од воздухот над околното
море, ќе почне да се подига према горе во однос на поладниот воздух кој го
опкружува. Истовремено, да би се надоместил издигнатиот воздух, на друго
место под дејство на гравитацијата воздухот ќе почне да се спушта.
Издигнувањето на пореткиот воздух создава подрачје на понизок воздух а
спуштање на атмосферскиот воздух на подрачјето на повисокиот воздух.
Хоризонталните разлики на воздухот во атмосферата се прикажуваат со
криви на воздухот – изобари. Разликата на воздухот по единица должина се
нарекува градиент на воздухот, а резултатот на неговото постоење во
атмосферата е сила која делува на воздухот и го става во движење. Таа сила се
нарекува сила на градиентот на воздухот. Доколку разликата на воздухотна мала
хоризонтална оддалеченост е голема, а изобарите на временските карти
“згуснати”, ќе настане голема сила на градиентот на воздухот и силен (јак) ветер.
Во спротивно, доколку изобарите се раздвоени градиентот на воздухот е мал, а
ветерот слаб.
Освен градиентот на воздухот, на ветерот делуваат, менувајќи му ја
брзината и насоката, и ефекти кои се резултат на интеракцијата на Земјата која
ротира околу сопствената оска, триењето со површината на тлото, обликот на
земјината површина како и промените на топлините помеѓу Земјата и воздухот.

1.2 Атмосферски граничен слој
Атмосферски граничен слој (анг.Atmospheric Boundary Layer – ABL) е
најнискиот слој на тропосферата со дебелина од 1-2 km во кој струењето е под
значително влијание на Земјата. На горната граница на атмосферскиот граничен
слој влијанието на Земјата е занемарлив па струењето е под влијание на две
делувања: сила на градиентот на воздухот и таканаречениот Кориолисов ефект.
Силата на градиентот на воздухот која го покренува атмосферскиот воздух,
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настанува поради разлика во густината на различните делови на атмосферата,
додека Кориолисовиот ефект е резултат на ротација на Земјата. Поради
ротацијата на Земјата секоја праволиниска траекторија ќе изгледа како закривена
крива за набљудувач сместен на Земјата, а таа ротација (промена на насоката)
на ветерот се припишува на Кориолисовиот ефект (или фиктивна Кориолисова
“сила” како што најчесто се нарекува). Кориолисовиот ефект секогаш делува под
прав агол во однос на насоката на ветерот, и тоа десно од насоката на ветерот
на северната хемисфера, а лево на јужната, слика 1.1. Кориолисовиот ефект е
пропорционален на брзината на ветерот, најјак е на половите на Земјата, а
исчезнува на екваторот.

Слика 1.1 Ротација на насоката на ветерот поради Кориолисовиот ефект
Откако силата на градиентот на ветерот го придвижи воздухот, на него под
прав агол почнува да делува Кориолисовиот ефект, менувајќи му ја насоката, се
додека не се постигне таканаречена геофизичка рамнотежа. Резултантниот ветер
чија големина е често блиску до измерените вредности со помош на висински
радио-сондажни мерења, а насоката паралелна со изобарите, се нарекува
геострофички ветер (слика 1.2)
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Слика 1.2 Настанок на геострофички ветер
Опишаниот случај важи ако изобарите се прави линии. Во случај
изобарите да се закривени линии(што е и најчест случај), силата на градиентот
на воздухот и Кориолисовата сила не се во рамнотежа, туку се јавува
центрипетална сила, а насоката на струење на ветерот веќе не е паралелна со
изобарите туку под некој агол во однос на нив, така да воздухот конвергира
спрема центарот на нискиот воздух, односно дивергира од центарот сона
високиот воздух. Ветерот кој дува во овој случај се нарекува градиентен ветер.
Најнискиот слој на атмосферскиот граничен слој,таканаречен вискозен или
молекуларен слој, карактеризира ламинарно струење на воздухот. Но,
дебелината на овој слој изнесува само неколку сантиметри па овој слој нема
никакво значење за користење на енергијата од ветерот. Следниот слој е
таканаречениот приземен слој чија дебелина изнесува околу 10% од
атмосферскиот граничен слој. Карактеристиките на струењата и процесите во
приземниот слој се од најголемо значење од гледиште на практично користење
на ветерната енергија. Во овој слој турбулентниот проток на топлина и
количината на движење приближно се константни со порастот на висината над
тлото , брзината на ветерот достигнува околу 70% од максималните вредности во
атмосферскиот граничен слој а насоката на ветерот останува приближно
неизменета преку длабочината на овој слој.
Над приземниот слој е Екмановиот слој, кој чини околу 90% од
атмосферскиот граничен слој во кој брзината на ветерот бавно се менува, а
насоката значително поради се појакото влијание на Кориолисовиот ефект. Над
Екмановиот слој односно атмосферскиот граничен слој е таканаречената
слободна атмосфера.
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Струењето во слободната атмосфера не ја “чувствува” присутноста на
Земјата. Поаѓајќи од геострофичката рамнотежа на горната граница на
атмоферскиот граничен слој, со приближување до земјината површина се повеќе
доаѓа до израз триењето помеѓу воздухот и површината на Земјата, влијанието
на орографијата и влијанието на преносот на топлина помеѓу Земјата и
воздухот.Струењето се менува по брзина и насока, за конечно (виртуелно) да би
исчезнало на висина над тлото на параметризираната таканаречена должинска
рапавост z0. Z0 има вредност 0,0001 m за водени површини, 0,03 за ливади, 0,60,8 m за шума, 1,2 m за градови и тн.

Слика 1.3 Типична структура на атмосферскиот граничен слој и на неколку
примери на вертикален профил на ветерот за стабилна, неутрална и
нестабилна атмосфера
Познавањето на геострофичкиот ветер е од големо значење за
моделирање на просторна распределба на полињата на ветер и практична
процена на потенцијалите од ветерна енергија на локациите без метеоролошки
мерења.

1.3 Рапавост на земјината површина и вертикален профил на ветерот
Кај планирањето на ветерни електрани важно е да се познава порастот на
брзината на ветерот со висина над тлото во приземниот слој на атмосферата
бидејќи економската исплатливост на ветерните електрани изразито зависи од
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условите за ветер на висина на оската на роторот. Со оглед на тоа дека
висината на столбот на модерна ветерна турбина е 60 – 100 m, на што треба да
се додаде и должината на лопатката во вертикална положба, промената на
брзината на ветерот од висината претставува важен податок за пресметка на
производството на електрична енергија од ветерните електрани.
Промената на брзината на ветерот од висина над тлото во првите неколку
десетици метри доминантно е одредена со таканаречена рапавост на
површината на тлото. Рапавоста на површината е последица на различни
елементи на рапавост (вегетација, градби, водни површини и сл.) кои заеднички
доведуваат до забавување на ветерот во приземниот слој. Големината на тоа
забавување зависи од разместувањето и димензиите на индивидуални елементи
на рапавоста, а се параметризира со должината на рапавост z0, таблица 1.
Ако на некое подрачје некој од елементите на рапавост се менува во текот
на годината (на пример, поради дефолијација на вегетацијата или повеќемесечна
снежна покривка), потребно е промените да се земат во предвид кај
климатолошки анализи на ветерот.
Табела 1: Класификација на површината на тлото спрема рапавоста

Карактеристики на теренот

z0

град

1

шума (густа, дрвја повисоки од 15 m)

0,8

шума (средно густа, висина 10 - 15 m)

0,7

шума (висина помала од 10 m)

0,6

предградија

0,5

ветробрани (зидови, редови со дрвја)

0,3

полно дрвја или грмушки

0,2

крш

0,15

оградени земјоделски култури

0,1

неоградени земјоделски култури

0,05

семејни имоти

0,03

аеродромски писти

0,01

висока трева

0,008

голо тло (мазно)

0,005

снег

0,001

песочни површини

0,0003

водни површини

0
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Класа

3

2

1

0

Потенцијали на ветерната енергија и нејзино искористување во Европа и Македонија

Слика 1.4 Ружа на рапавост околу мерна станица Скопје – Аеродром
Александар
Во пракса околу некоја анализирана точка се пресметува ефективна
рапавост на површината во насока на ветерот (и тоа за сите насоки), па се
изработува таканаречена ружа на рапавост, или ако се работи за анализа на
пошироко подрачје, карта на рапавост. Елементите на рапавост се добиваат од
деталните топографски карти, со увид на теренот, авионски и сателитски слики.
Во табела 1 и на слика 1.4, како пример, прикажани се таблични и графички
приказ на ружата на рапавост околу мерната станица Скопје-Аеродром
Александар Велики.
Рапавоста на површината влијае на вертикалниот профил на ветерот. Но,
доколку не се познаваат значењата на топографијата на набљудуваната
локација, вертикалниот профил на ветерот над рамна и униформно рапава
површина на тлото, која е неизменета на доволно долг потег ( да се воспостави
рамнотежа на силите) често се опишува со експоненцијалниот закон:

(1.1)
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каде се u(z1) и u(z2) брзини на ветерот на висините z1 и z2, а p експонент чија
вредност зависи од висината над тлото, рапавоста на површината и стабилноста
на атмосферата. Поради тешкотиите кои настануваат кога треба прецизно да се
одреди параметарот p за некоја конкретна локација експоненцијалниот закон е
ограничено применлив, така што воглавно се користи за погруби апроксимативни
пресметки.
Порастот на брзината на ветерот со висината (вертикален профил на
ветерот) за хомогено и стационарно струење во приземниот слој (<100 m) може
да се опише и со таканречената Монин – Обукховлјева теорија на сличност која
во бездимензионален облик поточно од експоненцијалниот закон дава зависност
на вертикалниот профил на ветерот u(z) од висината z над тлото.Од Монин Обукховлјевата теорија на сличност произлегува логаритамски(т.е log-линеарен)
закон на вертикалниот профил на ветерот во облик:

(1.2)
каде е:
u(z) – брзина на ветерот на висина над тлото,
u* - брзина на триење,
k – вон Карманова константа (0,4),
Ym –универзална функција на стабилност на атмосферата, позитивна за
нестабилна атмосфера, негативна за стабилна, нула за неутрална.
Што всушност се случува кога ветерот кој дува над површината на една
рапавост на површината наидува на нагла промена и преоѓа на подрачје со друга
рапавост. На сликата 1.5 прикажана е идеализирана дводимензионална
ситуација во која ветерот наидува од подрачје на површинска рапавост z01 на
подрачје со поголема површинска рапавост z02. Типичен пример за ваква
површинска нехомогеност е преодот од море или езеро на копно. Наидувањето
на ветерот чиј вертикален профил е во рамнотежа со површината на рапавост z01
на дисконтинуитетот на површинската рапавост настанува слој со висина h во кој
струењето е изменето. Овој слој, кој се нарекува внатрешен граничен слој (англ.
Internal Boundary Leyer - IBL) со оддалеченост од промената на рапавост расте во
висина, додека над него струењето е неизменето. Со други зборови кога
висината на роторот би била над границите на IBL, теренот “од гледиште” на
ветерната турбина може да се смета за хомоген.
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Слика 1.5 Наидување на струењето на дисконтинуитет на рапавост и
формирање на внатрешен граничен слој
Висината h зависи од оддалеченоста од дисконтинуитетот на рапавост и
z01 и z02. Така на пример за класа на рапавост карактеризирана со z02 = 0,03 m
пертурбираното струење да достигне висина од 50m по приближно 350m од
промената на рапавоста, додека за класата на рапавост z02 = 0,6 m оваа
оддалеченост е помала и изнесува 200 m. Рамнотежата на новата состојба по
целата длабочина на атмосферскиот граничен слој ( т.е. рамнотежа на силата на
градиентот на воздухот и триењето) и воспоставување на нов вертикален профил
врамнотежен со z02 се постигнува по далечина од 100km па се до 100 km. Ова
покажува уште едно важно својство на струење на атмосферскиот воздух, а тоа е
дека ветерот после некоја оддалеченост ги “заборава” претходните елменти на
рапавост поради тенденцијата на горните слоеви да ја пополнат “празнината” и ја
компензираат пертурбацијата.

1.4 Струење преку орографски препреки
Орографија е поим кој означува вертикална разделеност на теренот која
во топографските карти се прикажува со контури (изохипси). Обликот на теренот
значително влијае на струењето на воздухот во приземниот слој на атмосферата.
Многу интересен и важен експеримент е спроведен на ридот Askervein Hill во
Шкотска во кој е анализирано влијанието и измерена релативна промена на
брзината на ветерот и обликот на вертикалниот профил на ветерот поради
влијанието на орографијата, слика 1.6. Орографкста препрека е висока околу 110
m и широка околу 1000 m. Ознаките на сликата симболизираат мерни столбови
чие меѓусебно растојание е 100 m.
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Слика 1.6 Перспективен 3D приказ на ридот Askervein Hill. Вертикалните
столбови ја прикажуваат положбата на мерните јарболи
Резултатите од мерењето на брзината на ветерот во насока нормална на
гребенот прикажани се на слика1.7. Точките претставуваат измерени вредности,
квадратчињата и линиите резултат од примената на различните модели за
пресметка на струењата. На ординатата релевантна е брзината на ветерот Du ,
Du = (u2 – u1)/u1 ,каде се u1 i u2 непореметена брзина на ветерот пред и вредности
на брзината на врвот на Askervein Hilla, двете на иста висина над тлото. Од
сликата се гледа дека максималното измерено забрзување на ветерот во однос
на непореметеното струење е околу 60%, додека успорувањето на ветерот во
подножјето на ридот од наветрена и подветрена страна 20–40%. Во однос на
прикажаниот случај на осамени препреки, во пракса често се наоѓаат случаи на
повеќекратни и комбинирани орографски препреки па во тој случај влијанијата се
суперпонираат.

Слика 1.7 Измерено релативно забрзување на ветерот преку Askervein Hill
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Прикажаните ефекти на струење кај благо обликуван терен, што значи
дека стрмнината на падината не е преголема, може релативно едноставно да се
опишат аналитички. Меѓутоа, при орографски сложени можности во кои
стрмнината на падината е поголема од 20° (или околу 0,3 rad) доаѓа до појави кои
влијаат на струењето, а не би можеле едноставно да се опишат. Тоа се појави на
лом (сепарација) на струењата, појачан интензитет на турбуленции, вртложност и
осцилации на атмосферата. Сепарацијата на струењата е многу важна појава
која ја ограничува примената и моделите за пресметка на атмосферското
струење. Ако орографијата е таква да доаѓа до сепарација на струењата, тогаш
локално индуцираниот градиент на притисокот во приземниот слој на
подветрената страна на ридот, негативен на општиот (надворешен) градиент кој
кој го придвижува главното струење, го забавува ветерот посилно отколку што го
забрзува дифузијата во писоките слоеви на воздухот спрема земјината површина
па може да дојде до негативни брзини на ветерот, односно до струење во
спротивна насока. За струење со мал Рејнолдсов број се формира мал
рециркулациски меур на воздух, додека главното струење минува над него. Кај
турбулентни циркулации моменталната брзина на ветерот може да ја заземе
било која насока па математичкиот опис станува исклучително комплексен.
Поради опишаното влијание на орографијата на атмосферското струење и
големата просторна променливост на ветерот која ја предизвикува, кај
практичната примена во подрачјето на користење на енергијата од ветерот,
неопходно е да се спроведе детална постапка на просторно микролоцирање за
ветерни електрани. За тоа денес се користат компјутерски модели кои во себе
содржат физички опис на струењето во атмосферата што овозможуваат
просторна анализа на влијанието на орографијата на брзината и насоката на
ветерот.
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2. ИСТОРИЈА НА ВЕТЕРНАТА ЕНЕРГИЈА

Ветерната енергија се користела уште откако луѓето започнале да пловат
со помош на ветерот. По повеќе од два милениуми, машини придвижувани на
ветер се користеле за мелење жито и пумпање на вода. Ветерната енергија била
широко распространета и неограничена на бреговите на брзите реки. Во
Холандија, пумпи придвижувани на ветер ги дренирале полдерите, а во
регионите како американскиот среден запад или во австралиската пустина пумпи
на ветер обезбедувале вода за жива стока и парни машини.
Со развојот на електричната енергија, ветерната енергија најде друга
примена кај осветлувањето на објекти оддалечени од централно-генерираните
објекти. Во текот на 20-тиот век паралелно завладеа развојот на мали ветерни
постројки погодни за фарми и згради, како и за ветерни генератори од големи
размери кои може да се поврзат на електричната мрежа за далечинско
управување со капацитетот (енергијата). Денес генераторите на ветерно
напојување работат со различен опсег меѓу мали постројки за полнење батерии
во изолирани живеалишта, до поморски (offshore) ветерни фарми со капацитет до
речиси 1GW кои обезбедуваат електрична енергија за националната електрична
мрежа.

2.1 Антика (Стар век)

Слика 2.1 Хероновата органа, најраната машина придвижувана од ветер [1]
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Едрилиците и бродовите што пловеле ја користеле силата на ветерот
пред најмалку 5500 години, а архитектите користеле природна вентилација во
зградите предизвикана од ветерот, исто така во античките времиња. Примената
на ветерот за обезбедување на механичка сила се појави нешто подоцна во
античко време.
Вавилонскиот император Хамураби во 17 век п.н.е планирал да ја
искористи силата на ветерот за неговиот амбициозен проект за наводнување. [2]
Ветерното тркало на грчкиот инженер Херон од Александрија во I век од
новата ера е најраниот познат пример за употреба на тркало придвижувано од
ветер за придвижување на машини [1] [3]. Друг ран пример за тркало управувано од
ветер е молитвеното тркало кое беше користено во древниот Тибет и Кина во IV
век[4].

2.2 Раниот Среден век
Првите практични ветерници се појавија во употреба во Систан, регион во
Иран кој се граничи со Авганистан, околу IX век и на почетокот на VII век. Овие
“Панемонски ветерници” беа хоризонтални ветерници, кои имаа долги
вертикални погони (driveshafts) со шест до дванаесет правоаголни едра покриени
со трска или ткаенина [5]. Овие ветерници беа користени за мелење на жито и
шеќерна трска [5]. Употребата на ветерници доби широко распространета
примена низ Блискиот Исток и Централна Азија, а подоцна се прошири и во Кина
и Индија [6]. Вертикалните ветерници подоцна најдоа широка примена во
северозападна Европа за мелење брашно на почетокот на 1180-тата година, а
многу такви примери сеуште постојат [6]. После 1000-тата година ветерниците
биле користени за испумпување на морска вода за правење сол во Кина и
Сицилија [7].

Слика 2.2 Персиска хоризонтална
на ветерница

Слика 2.3 Средновековен приказ
на ветерница

Автоматот на ветерна енергија е познат уште од средината на VIII век:
статуите на ветерна енергија кои “се вртеа со помош на ветерот над куполите од
четирите порти и комплексот со палатата во “Round city- кружниот град на
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Багдад”. “Над зелената купола на палатата беше надвисната статуа на коњаник
кој носи копје, за кој се верувало дека стрела кон непријателот. Овој спектакл на
ветерни статуи, за јавноста имал и свои тајни двојници во палатите на Абасид
каде претежно биле прикажани автомати од различни видови” [6].

2.3 Доцниот Среден век

Слика 2.4 Вертикални ветерни мелници во Капо де Криптана (Capo de
Criptana) кои беа направени бесмртни во VIII поглавје од Дон Кихот
Првите ветерници кои се појавија во Европа датираат од XII век. Овие
почетни европски ветерници беа ветерниците надградени над столбови.
Најраните поедини сигурни записи за ветерници датираат од 1185 година во
Вiдли (Weedly), Јоркшир, иако исто така се наведени голем број на претходни, но
не толку сигурни податоци за европски извори на ветерници од дванаесеттиот
век [8]. Иако понекогаш се тврди дека крстоносците може да биле инспирирани од
ветерниците на Блискиот Исток, ова е малку веројатно, бидејќи европските
вертикални ветерници биле со значително различен дизајн од хоризонталните
ветерници во Авганистан. Лин Вајт Јуниор, специјалист за средновековна
европска технологија, изјавува дека европската ветерница била “независен
пронајдок”, тој тврди малку е веројатно дека авганистанскиот стил на
хоризонтална ветерница почнал да се шири на запад од Левант за време на
периодот на Крстоносците. Во средниот век во Англија правата за локалитети за
водна енергија често биле ограничувани само за благородниците и
свештениците, така што ветерната енергија била важен ресурс за новата средна
класа [8]. Покрај тоа, ветерниците, за разлика од водениците, не биле изложени на
нефункционалност поради мрзнење на водата во текот на зимата.
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2.4 18-ти век
Во 18-тиот век ветерниците биле користени за испумпување на вода за
правење сол на Бермудскиот остров и на Кејп Код за време на американската
револуција [7].

2.5 19-ти век
Во 1900-тата година во Данска имало околу 2500 ветерници, кои се
користеле за механички оптоварувања како на пример за пумпи и мелници,
произведувајќи комбинирана врвна енергија од приближно околу 30MW.

Слика 2.5 : Блајтовата ветерница
изградена на неговата викендица
во Мерикрик во 1891 година

Слика 2.6 : Генератори придвижувани
на ветерна енергија беа користени на
бродовите кон крајот на 19-ти век,
како на бродот на едрилици “Chance”
од Нов Зеланд (1902)

Во американскиот Близок Запад помеѓу 1850 и 1900-тата година, на
фармите биле инсталирани голем број на мали ветерници, можеби шест
милиони, за управување на пумпите за наводнување [8]. Компаниите како Стар
(Star), Еклипс (Eclipse), Фербенкс–Морс (Fairbanks–Morse) и Аеромотор
(Aeromotor) станаа познати добавувачи во Северна и Јужна Америка.
Првата ветерница користена за производство на електрична енергија била
изградена во Шкотска во Јули 1887 година од професор Џејмс Блајт (James Blyth)
од Андерсон колеџ, Глазгов (претходник на Страчклајд-Stratchclyde
Универзитетот) [9]. Блајтовата 10 m висока ветерна турбина прекриена со платно
била инсталирана во градината на неговата викендица [9] во Мерикирк во
Кинкардиншир и се користела за полнење на акумулаторите развиени од страна
на французинот Камил Алфонс Форе (Cammile Alphonse Faure), за напојување на
осветлувањето во куќата, на тој начин правејќи ја првата куќа во светот со
електрично напојување на ветерна енергија [10]. Блајт им го понудил вишокот на
електрична енергија на жителите од Мерикирк за осветлување на главната улица,
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но сепак тие го одбиле предлогот бидејќи мислеле дека таа електрична енергија
е “дело на ѓаволот” [9]. Иако подоцна изградил ветерна турбина за итно
снабдување со енергија во локалниот азил, амбуланта и ординација за лудаци во
Монтроуз, овој изум никогаш не бил прифатен бидејќи технологијата се сметала
за економски одржлива [9]. Од другата страна на Атлантикот, во Кливленд, Охајо,
зимата 1887-1888 година била дизајнирана и конструирана поголема и посилна
инженерска машина од страна на Чарлс Ф. Браш (Charles F. Brush) [11]. Таа била
изградена од страна на неговата инженерска компанија во неговиот дом и
работела од 1886 па се до 1900-тата година [12]. Брашовата ветерна турбина
имала ротор со дијаметар од 56 стапки (17m) и била монтирана на кула од 60
стапки (18m). Иако голема за денешните стандарди, машината била проценета
на само 12 KW и се движела релативно поспоро бидејќи имала 144 перки.
Поврзаниот генератор се користел или за полнење на серија од батерии или за
функционирање на повеќе од 100 вжарени светилки, три светилки со лак (arc
lamps) и разни мотори во Брашовата лабораторија. Машината излегла од
употреба после 1900-тата година кога електричната енергија стана достапна од
централните станици на Кливленд и беше напуштена во 1908-та година [13].
Во 1891 година данскиот научник Пол Ла Коур, конструирал ветерна
турбина за генерирање на електрична енергија, која се користеше за
производство на водород со електролиза, со цел да се складира за употреба во
експерименти и за осветлување во средното училиште Асков. Тој подоцна го
реши проблемот за стабилно снабдување со електрична енергија преку
пронаоѓање на регулаторот, Кратостат и во 1985 година ја претвори својата
ветерница во прототип на електрична централа која беше користена за
осветлување на селото Асков [14].

2.6 20-ти век
Развојот во 20-тиот век може да се подели на два периоди:
•

1900-1973 година кога широката употреба на поединечни ветерни
генератори водеше натпревар против постројките на фосилни
горива и централно-генерираната електрична енергија

•

1973 година и потоа,кога ценовната криза на нафтата поттикна
потрага по ненафтени извори на енергија.

2.7 1900-1973
2.7.1 Развојот во Данска
Ветерната енергија во Данска беше важен дел од децентрализацијата на
електрификацијата во првиот квартал на дваесеттиот век, делумно поради Пол
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Ла Коур со неговиот прв практичен изум во Асков во 1891 година. Во 1908 година
постоеле 72 ветерно управувани електрични генератори со капацитет од 5-25
KW. Најголемите машини беа на 24 m (72 стапки) високи кули со дијаметар на
роторот од 23 m (75 стапки) со четири перки [15]. Во 1957 година Јоханес Јул
(Johannes Juul) инсталирал ветерна турбина на Гедсер со дијаметар од 24 m, која
работеше од 1957 па се до 1967 година. Ова беше турбина регулирана со
преграда, со три перки, хоризонтално поставени спротивно на ветерот, слична на
многу такви кои сега се користат за комерцијален развој на ветерната енергија. [15]
Гигантска промена се случи во 1978 година кога беше конструирана
првата мулти-мегаватна ветерна турбина во светот. Тоа предизвика развој на
многу технологии користени кај модерните ветерни турбини и им овозможи на
Вестас, Сименс и други да ги добијат деловите што им се потребни. Особено
важна беше новата крилна конструкција изработена со помош на германските
специјалисти за аеронаутика. Електраната имаше капацитет за испорака на 2MW,
тубуларна кула, перки со контрола на нагибот и три (перки)сечила. Таа беше
конструирана од професори и студенти во училиштето Твинд. Пред
завршувањето на оваа конструкција овие “аматери” беа многу исмејувани.
Турбината и денес сеуште работи и изгледа речиси идентично на најновите и
најсовремени мелници.
Развојот на комерцијалната ветерна енергија во Данска истакна
поединечни подобрувања во капацитетот и ефикасноста базирани на детално
сериско производство на турбини, спротивно на развојните модели, барајќи
опсежни чекори во големината на единицата базирана пред се врз база на
екстраполација (проценета вредност вон подрачјето на зададените вредности).
Практичниот резултат е дека сите комерцијални ветерни турбини се слични на
данскиот модел, дизајн со три перки кои се движат во насока спротивна на
ветерот. [16]

2.8 Фарми за електрична енергија и изолирани постројки
Во 1927 година браќата Џо и Маркел Џејкобс отворија фабрика, Џејкобс
Винд во Минеаполис за да произведуваат генератори за ветерни турбини за
употреба во фарми. Овие генератори обично ќе бидат користени за осветлување
или полнење на батерии, на фарми кои се надвор од опсегот на централните
станици за електрична енергија и од дистрибутивните мрежи. Во триесеттите
години компанијата произведе околу 30.000 мали ветерни турбини, од кои некои
функционираа многу години во оддалечени во Африка и на експедицијата на
Ричард Евелин Бирд на Антарктикот.[17] Многу други производители произведуваа
мали ветерни турбини наменети за истиот пазар, вклучувајќи ги компаниите
наречени Wincharger, Miller Airlite, Universal Aeroelectric, Paris-Dunn, Airline и
Winpower.
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Во 1931 година беше измислена ветерната турбина на Дариус, со
нејзините вертикални оски, пружајќи различна мешавина од дизајни поинакви од
конвенционалната ветерна турбина со хоризонтална оска. Вертикалната
ориентација го прифаќа ветерот од било која насока без потреба од некакво
подесување, а тешкиот генератор и редукторската опрема можат да лежат на
земјата наместо да се наоѓаат на врвот од кулата.
До 1930-тите години ветерниците беа широко користени за производство
на електрична енергија на фармите во САД каде дистрибутивните системи
сеуште не беа изградени. Користени за дополнување на батериите во
батериските складишта, овие машини имаа производствен капацитет од неколку
стотици вати до неколку киловати. Покрај обезбедувањето на електрична
енергија на фармите тие исто така беа користени и за изолирани апликации како
на пример електрифицирање на структури на мостовите за да се спречи корозија.
Во овој период челикот со висока цврстина беше ефтин, па ветерниците беа
поставуванио на врвот на монтажни отворени челични решеткасти кули.
Најшироко користен мал ветерен генератор произведен за американските
фарми во 1930 година беше машината со две хоризонтално поставени перки
произведена од страна на корпорацијата Винчарџер (Wincharger). Таа имаше
врвна моќност од 200 W. Брзината на перките беше регулирана со закривени
воздушни сопирачки блиску до центарот кој ги распределуваше прекумерните
ротациони брзини. Овие машини се произведуваа и понатаму ва САД во текот на
1980-тите години. Во 1936 година, САД започнаа проект за електрификација на
руралните средини што го уништи реалниот пазар за ветерно-генерирана
енергија, бидејќи мрежната дистрибуција на енергија овозможуваше постабилна
употреблива енергија за дадениот износ на капитални инвестиции.
Во Австралија, корпорацијата Dunlite изгради стотици мали ветерни
генератори за обезбедување енергија во изолирани поштенски сервисни станици
и фарми. Овие машини беа произведувани од 1936 па се до 1970 година. [18]

2.9 Utility-scale Турбини со голем капацитет
Претходникот на модерните ветерни генератори со голем капацитет со
хоризонтална оска беше WIME D-30 во служба во Балаклава во близина на
Јалта, СССР од 1931 до 1942 година. Тоа беше 100 KW-тен генератор на 30 m
(100 стапки) кула, поврзана со локалниот 6,3 KV дистрибутивен систем. [20] Тој
имаше 30 метарски ротор со три перки на челична решеткаста кула и беше
елаборирано да има годишен фактор на оптоварување од 32% [21], не многу
поразличен од денешните ветерни машини.[22]
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Слика 2.7 Првата ветерна турбина
во светот од мегаватна големина
во близина на врвот на планината
Grandpa’s Knob, Кастелтон, Вермонт

Слика 2.8 Експериментална ветерна
турбина во Ногент-ле-Рој, Франција,
1955 година

Во 1941 година првата ветерна турбина во светот од мегаватни размери
беше поврзана на локалниот дистрибутивен систем на електрична енергија на
планината позната како Копчето на Дедо (Grandpa’s Knob) во Кастелтон,
Вермонт, САД. Таа беше дизајнирана од Палмер Кослет Путнам ((Palmer Cosslett
Putnam) и произведена од S. Morgan Smith Company. Оваа 1,5 MW Смит-Путнам
турбина работеше 1100 часа пред перката да застане при познатата слаба точка,
која не беше појачана поради недостиг на материјал за време на војната. Ниеден
уред со слична големина не го повтори овој “храбар експеримент” скоро 40
години.[19]
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2.10 Турбини со заштеда на гориво

Слика 2.9 MOD-2 тритурбински 7,5 MW kластер (склоп) na NASA/DOE
во Goodnoe Hills, Вашингтон во 1981

Слика 2.10 Споредба на турбините на NASA
За време на Втората Светска војна, мали ветерни генератори беа
користени кај германските У-бродови за дополнување на батериите на
подморниците како мерка за конзервирање на енергија. Во 1946 година
светилниците и резиденциите на островот Инсел Нојверк делумно се напојувале
со 18 KW ветерни турбини со дијаметар од 15 m, заради заштеда на дизел
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горивото. Оваа инсталација работеше 20 години пред да биде заменета со кабел
од подморница на копното. [23]
Станицата за проучување на ветерната енергија d’Etude de L’Energie du
Vent во Ногент ле Рој (Nogent-Le-Roi) во Франција работеше со експериментална
800 kVA ветерна турбина од 1956-1966 година.[24]

2.11 1973-2000
2.11.1 Развојот во САД
Од 1974 па се до средината на 1980 година Владата на САД делуваше на
индустријата заради унапредување на големи комерцијални ветерни турбини.
Ветерните турбини на НАСА се развиваа во рамките на програма за креирање на
индустрија на ветерни турбини со голем капацитет (utility-scale) во САД со
средства од Националната фондација за наука, а подоцна и од Одделот за
Енергетика на САД (DOE-Department of Energy). Беа ставени во употреба вкупно
13 експериментални турбини во четири модели на големи ветерни турбини. Оваа
програма за истражување и развој го отвори патот на технологијата на
мноштвото од мулти-мегаватните турбини кои се во употреба денес, вклучувајќи:
кули од челични цевки, генератори со променлива брзина, композитни
материјали за лопатките, контрола на делумен опсег на нагибот, како и
аеродинамички, структурни и акустични инжинерски можности на конструкцијата.
Големите ветерни турбини кои се развија при овој напор поставија нови светски
рекорди за дијаметар и излезна моќност. Ветерната турбина MOD-2, склоп од три
турбини, произведуваше 7,5 MW енергија во 1981 година. Во 1987 година MOD5B беше најголемата самостојна ветерна турбина која работеше на светско ниво,
со дијаметар на роторот приближно 100 m и номинална моќ од 3,2 MW. Таа
покажа корисност од 95%, неспоредливо ниво за нова врвна ветерна турбина.
MOD-5B ги имаше првото коло од големи размери со променлива брзина и
одделен ротор со две лопатки, што им овозможуваше лесно движење на
лопатките. WTS-4, 4 мегаватната ветерна турбина, го одржа светскиот рекорд за
излезна моќност повеќе од дваесет години. Иако поновите единици беа
продавани комерцијално, ниту една од овие двокрилни машини никогаш не била
ставена во масовно производство. Кога цените на нафтата се намалија за фактор
три од 1980-тите до почетокот на 1990-тите [25], многу производители на турбини,
и големи и мали, го напуштија бизнисот. Комерцијалната продажба на
NASA/Boeing Mod-5B, на пример, дојде до крајот, во 1987 година кога Boeing
Engeneering & Construction најави дека тие “планираат да го напуштат пазарот
зашто ниските цени на нафтата ги прават ветерниците за производство на
електрична енергија неекономични”. [26]
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Подоцна, во 1980-тите, Калифорнија предвиде даночни намалувања за
ветерната енергија. Овие олеснувања ја капитализираа првата голема употреба
на ветерна енергија како комунална енергија. Овие машини, споени во големи
ветерни паркови како на пример Алтамонт Пас (Altamont Pass) би се сметале како
мали и неекономични според современите стандарди за развој на ветерната
енергија.

2.12 Производство за сопствени потреби и back-to-the-land
Во 1970-тите години многу луѓе почнаа да посакуваат автономен стил на
живеење. Соларните ќелии беа многу скапи за производство на електрична
енергија од мали размери, така што повеќето се преориентираа на ветерници. На
почеток тие градеа ад-хок модели користејќи дрво и автомобилски делови.
Повеќето луѓе открија дека генераторот на сигурен ветер е умерено комплексен
инжењерски проект и надвор од моќта на повеќето аматери. Некои почнаа да
истражуваат и повторно да ги градат фармите на ветерни генератори од 1930тите години, од кои особено беа барани постројките од компанијата Jacobs Wind
Electric Company. Стотици Jacobs постројки беа обновени и продадени во текот
на 1970-тите.
Сите поголеми турбини со хоризонтални оски денес, ротираат на ист
начин (во насока на стрелките на часовникот) со цел да презентираат кохерентен
(складен) изглед. Сепак, почетните турбини ротираа во насока спротивна на
стрелките од часовникот, како старите ветерници, но промената се случи во 1978
година и подоцна. Индивидуалните снабдувачи на лопатки, донесоа одлука да ја
сменат насоката со цел да се разликуваат од колективот Tvind и неговите мали
ветерни турбини. Некои од купувачите на лопатки беа компании кои подоцна се
развија во Vestas, Siemens, Enercon и Nordex. Општата побарувачка имаше
барања сите турбини да ротираат на ист начин, и успехот кој го постигнаа овие
компании го направија ротирањето во насока на стрелките на часовникот нов
стандард. [27]
Следејќи го искуството со ремонтираните ветерни турбини од 1930-тите
години, новата генерација на американски производители започнаа со изградба и
продажба на мали ветерни турбини не само за полнење на акумулатори туку исто
така и за интеракција (меѓусебно поврзување) со мрежите на електричната
енергија. Почетен пример за тоа ќе биде Enertech Corporation од Норвич,
Вермонт, кој започна со изградба на 1,8 KW модели во раните 1980-ти години.
Во 1990-тите како што естетиката и издржливоста станаа многу поважни,
турбините беа поставени на врвот на тубуларни кули од челик или на армирамо21
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бетонски кули. Малите генератори се поврзани со кулата на основата (тлото), а
потоа кулата е подигната на својата позиција. Поголемите генератори се
подигнати во позиција на врвот на кулата каде се наоѓа скала или скалила во
внатрешноста на кулата, за да им се овозможи на техничарите да имаат пристап
и одржување на генераторот, заштитени од временските услови.

2.13 21-ВИ ВЕК

Сл.2.11. Растот на големината на современите комерцијални
ветерници – минато и иднина
На почетокот на 21-от век, фосилните горива беа сеуште релативно
ефтини, но порастот на загриженоста околу енергетската безбедност, глобалното
затоплување и можното осиромашување со фосилни горива доведе до
експанзија на интересот кон сите достапни форми на обновливи извори на
енергија. Младата индустрија на комерцијалната ветерна енергија почна да се
шири со робустна стапка на пораст од околу 30% годишно, водена од страна на
лесната достапност на големи ресурси со ветер и намалувањето на трошоците
поради побарување на технологијата и управувањето со фармите на ветер.
Постојаниот пораст на цените на нафтата по 2003 година доведе до зголемување
на стравовите дека згаснувањето на нафтата е неминовно (неизбежно) и
дополнително зголемување на интересот од трговија со ветерна енергија. Иако
ветерната енергија генерира електрична енергија подобро од течните горива, а
со тоа не е непосредна замена за нафта во повеќето примени (особено
транспортот), стравот од недостиг на нафтата само додаде на итност од
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експанзија на ветерната енергија. Претходно нафтената криза веќе предизвика
многу услужни (комунални) и индустриски корисници на нафта да се префрлат на
јаглен и природен гас. Природниот гас започна со своите проблеми со
снабсувањето, па ветерната енергија покажа потенцијал како негова замена во
производството на електрична енергија.

2.14 ТЕХНОЛОГИЈА НА ПЛОВНИ (ПОМОРСКИ) ВЕТЕРНИ ТУРБИНИ
Поморската (offshore) ветерна енергија започна со експанзија преку
турбини фиксирани на дното на плитки води, кои се појавуваат кон крајот на
првата деценија од 2000-тите години. Првата светска оперативна пловечка
ветерна турбина во длабоки води со голем капацитее, Hywind (Хајвинд) стана
оперативна во Северно Море во близина на Норвешка кон крајот на 2009 година
[28] [29]
во вредност од околу 400 милиони круни (околу 62 милиони долари) за
изградба и монтажа.[30]
Овие пловни турбини се многу поразлични во технологијата на
конструирање – поблиски до пловните (поморските) нафтени платформи, отколку
до традиционалните монополски темели (основи) фиксирани на дното на плитки
води кои се користат кај другите големи поморски фарми со ветерници до денес.
Кон крајот на 2011 година, Јапонија ги објави плановите за изградба на
пловна мултиединична ветерна фарма, со шест 2 MW турбини, во близина на
брегот на Фукушима на североисточниот дел на Јапонија каде што во 2011
година цунами и нуклеарна катастрофа предизвика недостиг од електрична
енергија. После завршувањето на фазата на проценка, во 2016 година “Јапонија
планира да изгради околу 80 пловни ветерни турбини над Фукушима до 2020
година” [31] во вредност од околу 10-20 билиони јени. [32]
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3. РАЗВОЈ НА ТЕХНОЛОГИЈАТА ЗА ИСКОРИСТУВАЊЕ НА ВЕТЕРНАТА
ЕНЕРГИЈА

Иако експлоатацијата на ветерната енергија датира од пред пет илјади
години, современите општества се засноваат речиси исклучиво на фосилните
горива за покривање на нивните потреби од електрична енергија. Од друга
страна, во текот на последните триесет години, безбедноста за снабдувањето со
енергија и еколошките прашања го подгреаја интересот за постројки на ветерна
енергија. Во овој контекст, сегашната работа се одвиваше по долги и тешки
чекори за развој на ветерната енергија, од Калифорниската ера до изградбата на
огромни копнени ветерни паркови во светот, истакнувајќи ги перспективите и
главните предизвици на постројките на ветерна енергија кон целта од 1000 GW
ветерна енергија до 2030 година.

3.1 Вовед
Поминаа многу векови додека технологијата на ветерната енергија ги
направи своите први вистински чекори - иако поедноставни ветерни уреди
датираат од пред илјадници години – ветерници со вертикалната оска се
пронајдени на Персиско-Авганистанската граница околу 200 п.н.е. и ветерници со
хоризонтална оска во Холандија и Медитеранот многу подоцна (1300- 1875
н.е.).[33-35] Понатамошна еволуција [36] и усовршување на овие системи (слика 3.1)
беше направена во САД во текот на 19-тиот век , односно кога над 6 милиони
мали машини беа искористени за пумпање на вода помеѓу 1850 и 1970 година.
Од друга страна, првата голема ветерна машина за производство на електрична
енергија (ветерна турбина од 12 kW со мала брзина и висока цврстина) беше
инсталирана во Кливленд, Охајо, во 1888 година , додека во текот на доцните
фази на Првата светска војна, беше широко распространета употребата на 25 kW
машини во Данска. Понатамошниот развој на ветерни генератори во САД беше
инспириран од дизајнот на авионски пропелери и авиокрилја, додека
подоцнежните напори во Данска, Франција , Германија и Велика Британија (за
време на периодот меѓу 1935 и 1970) покажаа дека би можеле да работат
големите ветерни турбини. Европскиот развој продолжи по Втората светска војна.
Во Данска, Гедсеровата мелница (Gedser mill) 200 kW ветерна турбина со
приветрен ротор со три перки успешно работи до раните 1960-ти [37], додека во
Германија, беа развиени една серија на напредни дизајни со хоризонтална оска,
со двата од горенаведените концепти наложувајќи го пристапот кон идните
дизајни со хоризонтална оска кои подоцна се појавуваат во 70-тите години. Еден
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од најважните настани од историјата на енергијата на ветерот се совпаѓа со
владината вклученост на САД во истражувањето и развојот на енергијата на

Слика 3.1. Експлоатација на ветерна енергија во Калифорнија од најраните
периоди па до денес
ветерот (R & D) по нафтената криза од 1973.[38-40] Понатаму, во периодот помеѓу
1973 и 1986 година, пазарот на комерцијалните ветерни турбини еволуира од
домашни и земјоделски (1-25 kW) до меѓусебно поврзани апликации на фарми на
ветер за комунални услуги (50-600 kW). Во овој контекст, првата голема продорна
појава на ветерната енергија се среќава во Калифорнија [41], каде што над 16.000
машини со опсег од 20-350 kW (вкупно 1,7 GW), беа инсталирани меѓу 1981 и
1990 година, како резултат на стимулации (како федерални инвестиции и
енергетски кредити) дадени од страна на Владата на САД. Од друга страна, во
северниот дел на Европа, инсталациите на фарми на ветер постојано се
зголемуваа одмерено во 80-тите и 90-тите години [42], со повисока цена на
електрична енергија и одлични ветерни ресурси што доведуваа до создавање на
мал, но стабилен пазар. По 1990 година повеќето пазарни активности се
префрлија во Европа, со последните дваесет години доведување на ветерната
енергија на линијата на фронтот на глобалната сцена со главните играчи од сите
региони во светот.
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Слика 3.2. Временска еволуција на капацитети на ветерна енергија и
производство на ветерна енергија глобално и во Европа
Во овој контекст, во тековната работа, превземен е краток преглед на
случувања истакнати во областа на енергијата на ветерот на глобално ниво, со
посебен акцент даден на фактите за главните области на глобалниот пазар,
технолошки прашања, економија, перформанси на животна средина, перспективи
на ветерна енергија и истражување и развој. Нагласувањата и некои воочувања
за секоја од областите во моментов се презентирани, а посебно внимание се
посветува на европските достигнувања. Поконкретно, во делот на фактите за
глобалниот пазар, временскиот развој на глобалните ветерни капацитети и
производство на енергија се претставени заедно со фактите за ветерна енергија
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за водечките европски и светски пазари на денешницата. Следно, во областа на
технолошки прашања, превземена е расправа во врска со upscale на постројките,
технолошки карактеристики на современите ветерници и теми како мрежно
интегрирање, ефикасност на потројките и експанзија на индустријата на постројки
со мал капацитет.
Во економската област, темите како временски развој на инвестиционите
трошоци, ефектот на механизмите за финансиска поддршка, можностите за
вработување кои се јавуваат како резултат на експанзијата на индустријата на
ветерна енергија, како и споредбата со другите технологии на производство на
електрична енергија се целосно претставени. Понатаму, во областа на животната
средина, даден е краток преглед на влијанијата на ветерната енергија, додека
предупредување е дадено за нивоата на избегнување на реалноста и социјално
прифаќање на ветерната енергија.

3.2 Факти за глобалниот пазар
Според последните официјални податоци [43-46], глобалниот капацитет на
ветерна енергија се зголеми во текот на 2009 година на 37,4 GW (Слика 3.2 ), при
што се достигнаа вкупно речиси 158 GW на база на извонредно брзиот развој на
кој беше изложена во изминатите дваесет години. Европа во моментот
произведува приближно 80 GW , а сега се насочи кон офшор апликации.[47]
Всушност до средината на деведесеттите години на минатиот век, ЕУ пазарот
кореспондираше со над 50% од инсталираните капацитети на глобално ниво ,
што во денешно време значи производство од вкупно 260 TWh/годишно. Иако ЕУ
држеше само 20% од светското производство на ветерна енергија во раните
деведесетти (слика 3.2б), производството на ветерни паркови во Европа успеа да
достигне дури 70% во годините после 2000 година, со производство од 100
TWh/годишно постигнато до крајот на 2007 година.
Сепак рестартирањето на пазарот во САД [48] и развојот на индустријата на
ветерна енергија во Кина [49] значително го редуцира гореспоменатиот број во
текот на последните неколку години на тековни 60%. Како резултат на тоа, 80%
од производството на ветерна енергија што припаѓа на Северна Америка во
раните 90-ти се намали на 20% во рамките на една деценија, додека за регионот
на Азија и Океанија, значаен придонес може да се сретне до 1995 година.
Во поглед на моменталниот статус на капацитети на ветерна енергија
(слика 3.3 а), САД успеа до 2009 година да додаде нови 40% над нејзините
кумулативни капацитети. Во исто време Кина успеа да инсталира речиси 14 GW,
т.е. 20% од вкупните 62% од капацитетите (САД и Кина) во 2009 година. Како
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резултат на тоа Кина го завзеде второто место на табелата на светски пласман
заедно со долгогодишниот лидер во Европа, Германија. Покрај тоа, на
регионално ниво Азија успеа маргинално да ги надмине северноамериканците во
однос на кумулативниот капацитет, додека ЕУ е сеуште водечки лидер со речиси
50%.

Слика 3.3 Постепена промена на производството на ветерна енергија
по региони во светот
Истовремено, на европско ниво (слика 3.4), Германија (25,8 GW) и Шпанија (19,1
GW) сега се следени од Италија (4850 MW0, Франција (4492 MW), Англија (4051
MW), Португалија (3535 MW) и Данска (3465 MW), со нивното презентирање на
долгорочна стагнација која повикува за подобрување на локалното законодавство
[50]
, иако веќе е постигната значителна експлоатација на локалниот ветерен
потенцијал. Од друга страна, Франција и Португалија презентираа извонредна
стапка на развој од 2000 година, додека за Италија и Холандија локалниот пазар
на ветерна енергија наиде на поран старт (од 1990 година) со адекватни
резултати само за случајот на Италија.

28

Потенцијали на ветерната енергија и нејзино искористување во Европа и Македонија

Слика 3.4. Временска еволуција на капацитети на ветерна енергија
на главните пазари во ЕУ
Понатаму, што е исто така интересно да се воочи е временската еволуција
на производствениот капацитет на сите технологии во ЕУ во периодот од 1995 до
2009 година. Како што може да се увиди од слика 6а, во текот на последните две
години новите капацитети на ветерна енергија ги надминаа сите други технологии
со повеќе од 10 GW на ветерна енергија произведена во 2009 година. Освен тоа,
во однос на вкупните инсталации (слика 3.5 б),европските паркови на ветерници
го надминаа генерирањето на нафтена база со 20 GW и се помалку со 50 GW во
споредба со нуклеарната енергија. Всушност, стапката на развој на капацитети
на ветерна енергија единствено е споредлива со инсталациите на природен гас,
со извонреден пораст на фотоволтаични постројки , исто така правејќи обид за
придвижување на ЕУ кон технологии на генерирање на еколошки чиста енергија.
Во овој контекст, уделот на производство на ветерна енергија во бруто
производството на електрична енергија на некои земји од ЕУ веќе надминува
10% (пример Данска, Португалија и Шпанија) [51], додека за Данска се смета
приближно 20%, со соодветен просек за ЕУ задржан на 4,1% (слика 3.6). Сепак,
обидите за промена кон поморски (off-shore) од многу европски земји [52,53] (1,5
GW веќе во функција во Данска и Велика Британија), со краткорочни планови за
33 GW до 2015 година воглавно поткрепени од Германија и Велика Британија
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(слика 3.7), понатаму треба да ги зголеми обидите за удел во парковите на
ветерници во ЕУ.

Слика 3.5. Временска еволуција на годишни и кумулативни инсталации на
енергетски капацитети во ЕУ по типови на технологија
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Збирно, според последните официјални податоци, ЕУ сеуште останува
светски лидер, иако САД направија значаен повраток со над 10 GW инсталирани
во 2009 година. Во меѓувреме, Кина опстојува со својата извонредна стапка на
пораст, секоја година зголемувајќи го нејзиниот кумулативен капацитет и се чини
е подготвена да го заземе првото место на светската табела за пласман. На
врвот на овие земји, Индија, следејќи стабилна стапка на пораст е најважниот
сојузник на Кина [54] произведувајќи повеќе од 10 GW на азискиот регион. Покрај
тоа, после долг период на стагнација, Австралија успеа да инсталира скоро 1 GW
во периодот од 2008-2009 година [55], со што го зголеми Пацифичкиот капацитет
за повеќе од 2 GW. Од друга страна, во Јужна Америка, вреден за внимание е
единствено развојот со кој се соочуваат Бразил, Чиле, Мексико и Коста Рика, со
збирно само 1 GW [56]. И на крајот, Египет, Мароко и Тунис [57] се единствено
активни афрички земји (повеќе од 0,7 GW), со Иран кој е единствен од земјите на
Блискиот Исток, што успеаја значително да го искористат својот локален ветерен
потенцијал (~100 MW).[58]

Слика 3.6. Распределба на ветерната енергија по бруто производство на
електрична енергија во земјите од ЕУ

31

Потенцијали на ветерната енергија и нејзино искористување во Европа и Македонија

Слика 3.7. Моментален статус и идни планови за работа на поморски
постројки на ветерна енергија во ЕУ

Слика 3.8. Временска еволуција зголемени и на најголеми комерцијални
турбини во денешно време

32

Потенцијали на ветерната енергија и нејзино искористување во Европа и Македонија

3.3 Технолошки проблематики (прашања)
Развојот на современите ветерни турбини со текот на времето може да се
одрази врз постепеното надоградување на машините[59-61], врз основа на
рационалноста за подобра експлоатација на земјиштето, присуството на големи
економии, потребите од намалено одржување и работа и програми за развој на
рано финансирање кои го пробиваат развојот на машини со голем капацитет. Од
друга страна, тренд на стабилизирање се забележува во текот на последните
неколку години [65], кој стави крај на експоненцијалното зголемување на
дијаметарот на роторот кое се среќава во првите две декади (слика 3.8 а).[62] Како
резултат на тоа, во денешно време воглавно се нудат ветерни турбини од 2-3 MW
иако постојат машини со поголем капацитет кои се комерцијални (слика 3.8 б).
Спротивно на тоа, насочувањето кон off-shore апликации повикува на
мултимегаватни решенија, веќе понудени од страна на некои од производителите
(дури и до ниво од 7 MW), додека дизајните на машините кои надминуваат
номинална моќност од 10 MW се веќе во тек.
Во меѓувреме, во текот на еволуцијата на технологијата, направени се
турбини со повеќе лопатки (multi-bladed) за да ги придвижуваат постројките за
пумпање на вода. Од друга страна, меѓу типовите на генерирање на електрична
енергија, ветерните турбини со три лопатки преовладуваат над соодветните
единечни и турбински машини со две лопатки, кои се појавија и кои се помалку
ефикасни и прифатени што се однесува на нивниот визуелен ефект. Слично на
тоа, инхерентно пониската ефикасност и економската неефикасност беа главите
причини ветерните турбини со вертикална оска никогаш да не станат матици,
иако се чини дека новиот пазар има потреба од ветерни турбини од помал опсег
во изградбата на постројките.[63,64]
Во однос на енергетската регулатива, контролата на нагибот постепено
стана поприлагодлива за новите машини, зголемувајќи го размерот на
растојанието (to stall ) машините од 1:1 91997) на 4:1 во 2006 година. Понатаму,
воведувањето на концепт за променлива брзина, овозможува зафаќање и
акумулирање на зголемената енергија под одредена енергетска област и
ослободување од оптеретувања, подобрување на поставеноста и непречена
излезна моќност над одредената енергетска област.
Во овој контекст, долгорочниот пораст на факторот на среден годишен
капацитет (ФК) што се среќава во ЕУ и на глобално ниво, надминувајќи 20% во
2007 година, го одразува влијанието на технолошките подобрувања, исто така
вклучувајќи го тука и постапното воспоставување на контрола на височината на
постројките. Поспецифично, иако добри потенцијални области со ветер сега е
потешко да се најдат, експлоатацијата на ветерна енергија по KW е зголемена
поради подобрување на ефикасноста на современите турбини, софистицирана
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проценка на локалниот потенцијал на ветер, значително намалување на времето
на периоди на застој, надградба на мрежите и операциите на поморските (offshore) постројки. Во овој контекст, од посебен интерес се земјите како Германија
и Данска каде иако локалниот ветерен потенцијал одржува умерени вредности на
факторот на капацитет (CF), дифузијата на ветерни паркови е извонредна и
земјите како Ирска, Шпанија и Турција каде факторот на капацитет (CF) на долг
рок се стреми да надмине 25% .
Друга важна технолошка проблематика е мрежната интеграција, со продор
од големи размери на морските и копнените ветерни паркови, предизвик за сите
инволвирани страни и системски проблематики вклучувајќи го квалитетот на
електрична енергија, управување со напонот, мрежна стабилност, адекватност на
мрежата, контрола на емисиите и ефикасна редукција на другите постројки за
генерирање на електрична енергија [65-67]. Како резултат на тоа, со цел да се
соочат со идната мрежна интеграција на ветерна енергија, главните насоки
вклучуваат дизајн и функционирање на електроенергетскиот систем со
воведување техники на управување на страната на побарувачката и складирање
на енергијата [68-70], проблематики во мрежната инфраструктура во смисла на
зајакнување и надградба на мрежите, мрежно поврзување на ветерната енергија
спрема издадените правила на вмрежување, функционирање на пазарот со
воведување на пофлексибилни механизми и други проблематики како што се
институционалните проблеми.[71]
Крајно, од посебен интерес како што веќе се подразбира, е индустријата
на ветерни турбини од мал опсег [71], задоволувајќи широк спектар на постројки.
[75-77]
Таквите постројки може да се однесуваат обострано и на (on-grid) и (off-grid)
концепти, како интеграција на градбите, минипаркови со ветерници и единечни
турбински инсталации за првата категорија и ветерни батерии заедно со
хибридни системи на база на ветер за втората категорија.[78] Покрај тоа,
интересот кој се појави во последно време може да се илустрира со
неодамнешниот развој во одредени области , каде спаѓаат активни контроли на
теренот за големи брзини на ветерот, изолатори на вибрациите за пригушување
на звукот, напреден дизајн на лопатките, механизми за самозаштита за
екстремни ветрови, модели на двоен режим (за on и off мрежа), усовршување на
софтверот, инвертери вградени во трупот (кабината), обиди малите ветерни
турбини да се направат естетски поатрактивни и интегрирање на ветерните
турбини во неколку постројки.
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3.4 Економија на ветерната енергија
Меѓу главните трендови доминантни на пазарот на ветерна енергија во
текот на годините, може да се забележи зголемување на димензиите на
современите ветерни турбини, подобрување на ефикасноста и долгорочно
намалување на конкретните инвестициски трошоци по KW (клучен трошок) на
инсталираните капацитети на ветерна енергија.[79] Во однос на последниот, иако
стартуваше со значителни 3500 €/KW за време на средината на осумдесеттите
години, во последните години се стабилизира на 1200 €/KW, односно помеѓу 1000
€/KW и 1400 €/KW [80], исто така во зависност од областа на истражување.
Во овој контекст, може да се одредат некои груби бројки во однос на
инвестициските трошоци за дефекти, истакнувајќи ја исто така и разликата
помеѓу поморските и копнените постројки. Поконкретно, турбинската компонента
што е критична кај копнените проекти (~930 €/KW0 , опаѓа на карактеристични
48% кај поморските постројки додека од друга страна, основните барања се
покачуваат за повеќе од четири пати а мрежното поврзување кај поморските (offshore) се зголемува за повеќе од 150 €/KW. Генерално, вкупните специфични
инвестициони трошоци кај поморските (off-shore) постројки е предвидено да
бидат повисоки за повеќе од 40% за повеќето постројки во употреба и може да се
зголеми дури и да надмине 3000 €/KW за инсталации кои се во изградба.[81-82]
Покрај тоа, врз база на искуството на поморските паркови во употреба,
ангажманот на повеќе турбини подразбира релативно пониски клучни трошоци.
Во секој случај дадените, трошоци за одржување и ракување вклучувајќи
осигурување, редовно одржување, поправки, резервни делови, администрација,
изнајмување земјиште и останати [83-85], се исто така значајни за инсталациите со
ветерници, иако со воведувањето на поефикасни машини и намалувањето на
часовите на временски застој постојано опаѓаат потребите од одржување и
ракување кои сега се во домен од 1,2 до 1,5 €/KW.
Од друга страна пак, трошоците за производство на ветерна енергија се
смета дека се споредливи со соодветните методи на производство од фосилни
горива.[86] Како резултат на тоа, станува евидентна јасната предност на ветерната
енергија во полето на економијата, со проценки што се однесуваат на трошоците
за производството на електрична енергија на крајбрежни и поморски паркови на
ветерници пратејќи вредности помеѓу 50 €/MWh и 80 €/MWh како и 120 €/MWh
редоследно.[87-89]
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Слика.3.9 Ефекти од повластените тарифи за големи и мали производители
на ветерна енергија

36

Потенцијали на ветерната енергија и нејзино искористување во Европа и Македонија
Понатаму, државната поддршка, како што веќе може да се види во
воведниот дел, избива со водство во Калифорнија. Во овој контекст, од
подеднакво значење за значајниот пораст на пазарите на ветерна енергија е
имплементацијата на различни механизми како повластени тарифи,
инвестициони и производни даночни стимулации за првиот и заедно со зелени
сертификати за тргување и тендерски системи за вториот.[90] Од оваа гледна
точка, треба да се истакне ефективноста на повеќето од овие мерки, а особено
на механизмите за повластени тарифи [91], кои откако беа донесени од страна на
мноштвото водечки земји во светот (Германија, САД, Данска, Кина, Шпанија,
Индија итн.) [92] доведоа до значаен пораст на производството на ветерна
енергија (слика 3.9 а и б).
Крајно што треба да се истакне се можностите за вработување [93] кои се
овозможуваат како резултат на експанзијата на пазарот на ветерна енергија на
глобално ниво. Отприлика 100.000 плус 50.000 е бројот на луѓе вработени
директно и индиректно во областа на ветерна енергија во Европа, додека другите
85.000 одговараат на 100 производни постројки кои работат во САД. Тие
вклучуваат работни меставо производните компании, во промоција, услуги,
инженеринг и истражување и развој (директно вработени или вработени во
компании кои овозможуваат услуги или произведуваат компоненти за
ветерниците (ветерни турбини) (индиректна релација). Забелешката е дека
според груби проценки [94], помеѓу водечките земји врз основа на соодносот на
вработени луѓе по инсталиран MW (слика 3.10), Данска, Белгија и Финска
вработуваат повеќе од седум лица, додека во однос на апсолутните бројки
Германија во моментов вработува 38.000 луѓе. [95]

Слика 3.10 Можности за вработување во секоторот за ветерна енергија
во земјите од ЕУ
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3.5 Еколошки перформанси на ветерната економија

Иако укажува на а-приори чист извор на енергија, ветерната енергија исто
така доаѓа со одредени влијанија врз животната средина како што се визуелното
и влијанието на бучавата, искористувањето на земјиштето, угинување на птици,
електромагнетни пречки, влијание врз рибите и морските цицачи [96-99], како и
соединетата енергија плус LC емисиите вообичаени кај секоја технологија за
генерирање на енергија. Многу од овие влијанија во денешно време од страна на
повеќето се сметаат како “митови” [100,101], додека другите сеуште се потпираат на
својата субјективност. Сепак она што е документирано [70-74] е дека ветерните
турбини налагаат (бараат) количини на примарна LC? соединета енергија со
степен на производство кој е потребен во рамките од 1-3 MWh/kW (што обично
подразбира исплатливост на енергијата периодично по месеци).
Освен тоа, ако се земат во предвид екстерналиите (надворешностите)
, може да се забележи јасна предност на инсталациите на ветерна енергија
во споредба со конвенционалните енергетски постројки. Всушност [110], спрема
проценките, реализирањето на високите очекувања поставени од ЕУ за 2020
година подразбира избегнување на екстерналиите во износ од речиси 40
милијарди €/годишно, со дистрибуција на заштедата на трошоците по земја.
[107-109]

Покрај тоа, еколошките перформанси на ветерната енергија воочени од
страна на мнозинството луѓе (над 70%) [111,112] и трансформирани во широко
распространета социјална поддршка (само соларната енергија се чини дека е
повеќе социјално прифатена), уште повеќе го поддржуваат развојот на ветерната
енергија (слика 3.11). Од друга страна, еден од предизвиците со кои се соочува
ветерната енергија во текот на последниве години е парадокс на зголемената
социјална поддршка која е незапазена од ставовите за реален живот од NIMBY
особено со оглед на тоа дека достапноста на добри сајтови станува се
поретка.[113-115]
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Слика 3.11 Општествена прифатливост на различни технологии на
електрична енергија

3.6 Перспективи, истражување и развој на ветерната енергија
До сега, политичката рамка на ЕУ беше од клучно значење за промоција
на обновливите извори на енергија, а особено на ветерната енергија. Во тој
контекст, новите поставени цели повикуваат на 20% покриеност од крајната
потрошувачка на енергија од обновливи извори на енергија за 2020 година,
додека во однос на потрошувачката на електрична енергија, се очекува
ветерната енергија да придонесе со 14-17%. Всушност, елаборирани се две
сценарија врз база на целите за 2020 година [116], на пример:
1. “Основно” сценарио кое предвидува вкупно инсталирани капацитети на
ветерна енергија од 230 GW (слика 3.12 а), производство на
електрична енергија од 580 TWh и пораст на покриеноста на
побарувачката од електрична енергија од ветер од 4,1% во 2008 година
на 14,2% во 2020 година.
2. “Големo” сценарио, каде што вкупниот инсталиран капацитет на
ветерна енергија се претпоставува да достигне 265 GW до 2020
година, производство на 681 TWh на електрична енергија и пораст на
покриеноста на побарувачката од 4,1% во 2008 година на 16,7% до
2020 година.
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Исто така, според долгорочните планови, од 400 GW [84] (250 GW поморска и 150
GW копнена)(слика 3.12) ветерна енергија во ЕУ и 20% од покриеноста на
побарувачката на електрична енергија од ветер во САД заедно со Кина до 2030
година [117], се налага да бидат инсталирани 150 GW до 2020 година.[118]

Слика 3.12. Идни цели за ветерна енергија во ЕУ
Во овој контекст треба исто така да се напомене:
•

Во Индија постоечката домашна индустрија и 65-70 GW од утврдениот
ветерен потенцијалзаедно со 10 % капацитети од обновливи извори на
енергија и 4-5 % делници на енергија од обновливи извори до 2012
година се главните двигателина ветерната енергија со проценети
побарувања во наредниот период.

•

Ветерниот потенцијал на копнените капацитети од ветерна енергија во
Бразил се проценува на 143 GW (на висина од 50 m).

•

На крајот на 2008 година, Австралијаги прошири целите на државата за
обновиви извори на енергија на 20 % до 2020 година.
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•

Јужноафриканците се насоција кон ветерна енергија откако
најголемиот дел од 100 TWh произведени од обновливи извори на
енергија до 2025 година треба да припаднат на ветерната енергија.

Конечно, она што е важно да се има во предвид е дека за да бидат
реализиранипретходно споменатите цели, поставените цели за истражување и
развој треба да ја постават на преден план индустријата на ветерна енергија [119],
со главни насоки и активности вклучувајќи ги следните:
•

Големите турбини од 10-20 MW да се ориентираат кон поморски
(програмите за истражување и развој за прототипови веќе се
започнати)
o Подобрен дизајн и сигурност на компонентите (Тестирање на
постројките за да се оцени ефикасноста и сигурноста на
ветерните турбини)
o Развој на иновативна логистика (Вкрстени индустриски
програми)

•

Поголеми турбини и во подлабоки води за поморските ветерници
o Развој и индустријализација на потпорните структури за
поморските инсталации,и неподвижни (фиксни) и пловни
(подвижни) (Структурни концепти за развојот и тестирање на
различни длабочини и под различни услови)

•

Постигнување на мрежна интеграција за уште поголема пенетрација на
ветерната енергија
o

•

Воведување на големи системи за складирање на енергијата и
интерконекции на високонапонската и еднонасочна струја
(HVAC-HVDC) (Поморските економии поврзани со повеќе од
една мрежа, високонапонска наизменична струја на долга
релација, истражување и развој на системи за складирање на
енергија)

Проценка на ресурсите и просторно планирање
o Пософистицирана
проценка
на
ветерните
ресурси
(Висококвалитетни мерења и бази на податоци за ветер, како и
краткорочно планирање на брзината на ветерот со користење
на невронски мрежи).
o Просторно планирање преку социјалните и еколошките фактори
(Развој на средства и методологии за планирање).
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3.7 Заклучоци

Освртот на ветерна енергија превземен во тековната работа ги нагласува
главните прашања за фактите за глобалниот пазар, технологијата, економијата,
перформансите на животната средина, изгледите како и истражувањето и
развојот на ветерната енергија, со што донекаде се овозможува воочување и
презентирање на врвните достигнувања за секоја од областите. Од превземениот
осврт, илустрирана е глобалната енергетска сцена во текот на последните 30
години, додека според целите поставени за 2030 година, перспективите за
ветерни инсталации со над 1TW се чинат изводливи особено ако со оглед на
предизвиците, се понесени од потребите на секоја земја да ја заштити
безбедноста на снабдувањето и промовирање на технологии на чиста енергија.
Покрај тоа, иако е прогласена водечката улога на ЕУ во периодот на развој
на ветерната енергија, исто така се одразуваат враќањето на САД и огромниот
раст на индустријата на ветерната енергија во Кина. Згора на тоа, од посебен
интерес е исто така постепеното усвојување на ветерната енергија од страна на
неколку земји во развој, што јасно го покажува сеопфатниот карактер на
ветерната енергија и нејзината моќ во голема мера да ги замени фосилните
горива за производство на енергија во иднина.
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4. СТРУКТУРНИ ДЕЛОВИ НА ВЕТЕРНИЦИТЕ

Дизајнерите на ветерници на располагање имаат голем број на опции,
крути или повеќе флексибилни структурни концепти, две или три лопатки на
турбинскиот ротор, фиксна или променлива брзина; и на подетално ниво, на
пример активна или пасивна контрола на моќноста.
Направените избори имаат ефект на вкупната маса на турбината, цената
на чинење и очекуваното производство на електрична енергија.
Главните структурни делови на ветерниците се:
•

Роторот, кој континуирано ја извлекува кинетичката енергија од
ветерот и ја трансформира во корисна механичка енергија.

•

Контролниот систем за моќноста, кој ја ограничува и насочува
извлечената енергија.

•

Преносниот систем, кој ги прима и пренесува оптоварувањата и ја
претвора механичката енергија во брзо ротирачката осовина со
цел да го придвижува генераторот.

•

Електричен систем,
електрична.

•

Столб, кој ги носи сите погоре спомнати елементи и ги пренесува
оптоварувањата до фундаментот.

•

Контролата на брзината на роторот и неговиот правец во однос на
ветерот.

кој

ја

претвора

механичката

енергија

во

•
Табела 4.1 ги прикажува можните избори кои може да ги направи
дизајнерот при дизајнирање на големите современи ветерници.[120]
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Табела 4.1: Различни инженерски приоди при дизајнот на ветерниците
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4.1 Турбински лопатки
Функција на турбинските лопатки кај ветерниците, т.е. на роторот кој
го сочинуваат тие, е да претворат дел од моќноста содржана во ветерот
во механичка работа на осовината на роторот. Како што веќе беше
разгледувано погоре во овој труд, максималниот теоретски коефициент на
искористување на моќноста од ветерот C P е 16/27 (0,59). Достигнувањето
на оваа вредност во реалност е многу тешко и најдобрите решенија имаат
коефициент на искористување од 0,5 за турбински ротори со 3 лопатки и околу
0,46 за ротори со 2 лопатки. Иако е теоретски можно да се дизајнира турбина
со било кој број на лопатки, поголемиот број на лопатки, по правило, води
кон зголемување на вкупната тежина на роторот и намалување на
работните брзини. Современата технологија на производство на ветерници
користи концепт на ротор со три лопатки. Роторите со две лопатки се
поретко применувани и за нив најчесто е потребна поголема ротациона
брзина на роторот за оптимална ефикасност, што предизвикува дополнителни
проблеми со зголемената бучава. Роторите со една лопатка се ретки и
конфигурацијата со нив е сеуште експериментална. Исто така, роторите со три
лопатки биле препорачувани од Данските производители на ветерници уште
од дамнешни времиња. Ветерниците со две турбински лопатки нудат
редукција на тежината во однос на тие со три лопатки и се користат од некои
производители. Недостатоци се зголемените несиметрични оптоварувања од
два главни извори. Прво, моментот на инерција на роторот околу оската на
извртување на роторот, спрема правецот на ветерот, оди низ 2P циклус
додека лопатките се вртат (каде P е фреквенцијата на вртење на роторот),
предизвикувајќи големи циклични оптоварувања кога се извртува целиот ротор,
и второ, ефектот на варијација на ветерот по правец и брзина предизвикува
момент на свиткување на осовината на турбината, кога роторот со две лопатки е
со вертикално поставени лопатки. Ветерниците со една лопатка не ја
намалуваат тежината на роторот, споредено со тие со две лопатки, бидејќи
едната лопатка мора да биде урамнотежена со контра тежина. Сепак, тука
има некои заштеди во цената на чинење. Аеродинамичкиот дебаланс на
роторите со една лопатка ги прави овие ветерници да бидат динамички
најсложени. Втората опција за роторите од Табела 4.1 е поврзана со
крутоста на лопатките. Причина за зголемувањето на флексибилноста на
лопатките е да ги намали оптоварувањата врз нив. Генерално, во секоја
ситуација на оптоварување, енергијата од релативната деформација,
причинета од варирањето на оптоварувањата, може да се редуцира ако дел од
таа енергија се апсорбира во забрзувањата во делот на системот. Така
усогласениот систем, понекогаш низ повратни механизми, се користи за да
апсорбира енергија и да ги избегне релативните деформации. Флексибилноста
на лопатките, исто така, предизвикува намалување на средниот момент на
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свиткување, преку центрифугалниот ефект. Флексибилноста на лопатките се
мери со односот на резонантната фреквенција на првото треперење на
лопатката и фреквенцијата на вртење. Лопатките се нормално крути, со
резонантни фреквенции во опсег од 3Р до 4Р, но можно е тие резонантни
фреквенции со специјален дизајн да се намалат. Флексибилноста на
лопатките мора внимателно да биде интегрирана во дизајнот на целата
ветерница, во смисла да се избегнат опасните резонантни фреквенции. Ова
е полесно за големите интегрирани производители на ветерници, кои самите
си произведуваат лопатки. Повеќе потешкотии имаат специјализираните
производители на турбински лопатки, кои мораат да бидат посебно
внимателни со секој клиент.

4.1.1 Дизајн на турбинските лопатки
Дизајнот на аеродинамичкиот профил на турбинските лопатки кај
ветерниците претставува компромис помеѓу аеродинамичките и структурните
(крутоста) карактеристики. Аеродинамичките карактеристики се доминантни
во дизајнот на надворешните две третини од лопатката, додека структурните
особини се повеќе важни за внатрешната една третина од лопатката. Структурно,
лопатката е обично шуплива, со надворешна геометрија формирана од два дела,
еден на страната на потисокот и еден на страната на притисокот. Распоредот на
оптоварувањата може да се види на Слика 4.1.

Слика 4.1 Аеродинамички оптоварувања на турбинска лопатка (потисок и
притисок), вклучувајќи ја и гравитацијата
За да се пренесат правилно напоните на смолкнување, двата дела од
лопатката се поврзуваат со ребро, кое може да има различна форма. На Слика
4.2. се дадени три концепти на дизајн на лопатка.[121]

46

Потенцијали на ветерната енергија и нејзино искористување во Европа и Македонија

Слика 4.2: Скици на различни концепти на дизајн на лопатка – а) поврзување со
едно ребро; b) поврзување со две ребра; с) поврзување со кутиест носач
Турбинската лопатка мора да биде доволно цврста за ги издржи
оптоварувањата, без да дојде до пукање, односно максималниот отпор на
напрегања треба да се спротивстави и на екстремните оптоварувања, а
отпорноста од замор на материјалот мора да е доволен да се спротивстави на
временски променливите оптоварувања, во текот на целиот работен век на
лопатката. Турбинската лопатка, исто така, мора да биде доволно крута за
да спречи колизија со столбот под екстремни услови. Крутоста на локално
ниво е исто така важна, за да се спречи извивање и свиткување на тие
делови на лопатката, кои се подложни на сила од притисок. За да се оптимизира
дизајнот, лопатката треба да биде што е можно по лесна. Ова треба да се
постигне со оптимизација на структурниот дизајн и димензиите, паралелно
со соодветен избор на материјали, а при тоа да се задоволат сите
аеродинамички карактеристики. Производните процеси кои се користат при
изработката на лопатката мора да бидат конзистентни и проверено доверливи за
да обезбедат крајниот производ секогаш да биде компатибилен со
претпоставките и пресметките при дизајнот.
Лопатките се изложени на
ветерот преку силата на потисок на аеродинамичкиот профил, која
предизвикува оптоварувања под прав агол на лопатките, кои заради тоа се
стремат да се свиткаат. Овие оптоварувања се и статички, предизвикуваат
перманентно свиткување на лопатките, и динамички, предизвикуваат заморни
оптоварувања на свиткување од природните варијации на брзината на ветерот.
Нормално, максималната брзина на ветер при работа на ветерниците е
околу 25 m/s, после која вртењето на роторот се исклучува, со завртување
на лопатките околу нивната надолжна оска, во позиција на најмал отпор на
ветерот, каде силата на потисок се сведува на нула. Во таа позиција лопатката е
47

Потенцијали на ветерната енергија и нејзино искористување во Европа и Македонија
сеуште изложена на статичката сила на притисок на ветерот, која
предизвикува свиткување, но и на динамичкиот замор, кој се предизвикува
од променливиот ветер. Оттука, турбинската лопатка е изложена на
оптоварување без разлика дали таа го врти роторот или мирува. Лопатките се
исто така изложени и на силата на гравитација и тоа е најизразено кога тие
се во хоризонтална положба. Овие товари предизвикуваат исто така свиткување,
кое е променливо во насока, во зависност од положбата на лопатката во текот
на вртењето. Ова го објаснува заморот на материјалот и структурата на
лопатката. Понатаму, лопатките се изложени и на центрифугални сили во
текот на вртењето на роторот. За ограничување на периферната брзина на
лопатката, ротационата брзина е релативно ниска, обично од 20 RPM, па се до 10
RPM, за големите ротори (долгите лопатки). Оттаму, лонгитудиналните сили
на истегнување на лопатката се релативно ниски и нормално не се земаат
во предвид како параметар при дизајнот.
Дизајнираниот работен век на современите ветерници нормално се
планира да биде 20 години и тој соодветствува на број на ротации во опсег од 108
до 109.
Работните параметри и услови имаат одредени барања од лопатката, кои
можат да се сведат на следните:
•

Голема крутост на материјалот за да се одржат оптималните
аеродинамички перформанси

•

Ниска густина за да се намалат гравитационите сили

•

Голем отпор на замор за да се редуцира деградацијата на материјалот

Оптималниот дизајн на турбинските лопатки денес е комплексна
задача, која бара оптимизација на карактеристиките на материјалите,
аеродинамичките перформанси и економијата. Комбинираниот резултат од
процесот на дизајн и материјалите може да се прикаже како однос на должината
на турбинската лопатка и нејзината тежина.[122]

4.2 Столбови на современите ветерници
Столбовите се носечки структурен елемент на сите ветерници, на чиј врв
се монтираат роторот, преносниот систем и генераторот. Тие се предвидени да
ги примат и спроведат до фундаментот сите оптоварувања, како од силата
на ветерот, атмосферските влијанија, така и од сопствената маса на
турбинскиот ротор и останатите елементи монтирани на неговата осовина.
Исто така, столбовите треба да бидат отпорни на евентуалните удари од гром,
екстремните ветрови, врнежите од град и мразот. Главно оптоварување на
столбот е аксијалната сила од роторот. Динамичките оптоварувања се
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генерирани од турбуленцијата на ветерот и од интеракцијата помеѓу
лопатките и столбот. Важен параметар при дизајнот на столбовите е изборот на
неговата прва резонантна фреквенција на свиткување или дискретниот
спектар на сите природни сопствени фреквенции на осцилација. Овие
осцилации доаѓаат од повеќе извори. Прв извор е интеракцијата на лопатките и
столбот, која генерира осцилации со фреквенција која е еднаква на
фреквенцијата на ротација (P), помножена по бројот на лопатки (В) и се
нарекува фреквенција на поминување на лопатките (ВР). Друга фреквенција на
возбудување е од неизбежниот дебаланс на масите на вртливите делови на
роторот. Потребно е да се избегнат големите возбудувачки фреквенции во
резонантниот спектар на фреквенции на столбот. Оттука, треба да се води
сметка на најниската фреквенција на столбот да биде или под фреквенцијата
на аеродинамичкото возбудување (ВР), што води кон пофлексибилен дизајн
на столбот, или над таа фреквенција, што пак води кон покрут дизајн на столбот.
Дали ќе се избере првиот или вториот случај зависи од издржливоста на столбот
на останатите оптоварувања. Од тие критериуми зависи изборот на
материјалите и процесите за изработка на столбовите. Генерална тенденција
во светот е изборот на флексибилниот дизајн, пред се заради помалата
маса и цена на чинење на нивното производство и монтажа.

4.2.1. Материјали и техники за изработка на столбовите
Вообичаени материјали за изработка на столбовите од ветерниците
се челикот и бетонот. Во најново време има истражувања и ретки примери
на воведување на композитните материјали, заради нивните специфични
предности во однос на останатите материјали. Столбовите се најтешкиот дел
од ветерниците, што може да се види од примерот во Табела 4.2, за
стандардни ветерници на еден од најголемите светски производители на
ветерници, Вестас (Vestas). Од таму се гледа дека типична ветерница од 850 kW
има столб тежок од 35 до 45 t, a турбина од 2 MW има столб тежок околу 130 t.
Столбот го носи роторот и куќиштето во кое се преносниот систем и
генераторот. Столбовите обично се изработуваат доволно високи, за да може
роторот да биде поставен на висини каде има најповолен ветер за
искористување, бидејќи брзината на ветерот се зголемува со висината од
земјата. Типична ветерница од 850 kW има столб висок од 45 до 65 m.
Моментално, рекордот во висина на столб за ветерница е 160 m.
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Табела 4.2 Тежина на компонентите на ветерници за три стандардни
ветерници

Обликот на столбот може да биде:
•
•
•

Полн конус (бетон)
Конусна цевка (челик, композитни материјали)
Решеткаста конструкција (челик и композитни материјали)

Бетонските столбови во форма со конусна форма се избегнуваат, заради
неповолностите на тој дизајн во однос на високата крутост, тежината и слабата
отпорност на атмосферски влијанија. Тие не се применуваат за големите
мегаватни ветерници.
Столбовите во форма на конусна цевка имаат предности во тоа што
се побезбедни за луѓето кои вршат одржување и имаат потреба од
качување во куќиштето, бидејќи скалите за качување се најдуваат во
внатрешноста на столбот.
Предност на решеткастата конструкција е што во неа се заштедува
материјал и таа е релативно полесна и поевтина. Лошиот визуелен ефект овие
конструкции ги става во втор план. Најголемиот столб во светот е изработен како
решеткаста конструкција (160 m).
Денешните современи големи ветерници за производство на
електрична
енергија најчесто се изведуваат како челични конструкции во форма на конусна
цевка.
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5. ВЕТЕРНА ЕНЕРГИЈА ВО ЕВРОПА (СТАТИСТИЧКИ ПОДАТОЦИ 2013)
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Годишни
Инсталации
2014

• 11,791.4 MW инсталиран капацитет на ветерна енергија во ЕУ
(во вредност меѓу 13.1bn € и € 18.7bn) во 2014 година, што
претставува зголемување од 3,8% на годишни инсталации во
однос на 2013 година.
• Ветерната енергија е технологија која генерира со највисока
стапка на нови инсталации во 2014 година, пресметано за 43,7%
од вкупните енергетски инсталации во 2014 година, 12 процентни
поени повеќе од претходната година.
• 79.1% од новите инсталации во текот на 2014 година отпаѓаат на
инсталации на обновлива енергија: 21,3 GW од вкупно 26,9 GW од
нови капацитети за електрична енергија, во споредба со 72% од
претходната година.

Трендови и
кумулативни
инсталации
• Во моментов во ЕУ постојат инсталирани капацитети на ветерна
енергија со 128,8 GW: приближно 120.6 GW од копнена, а нешто
повеќе од 8 GW од поморска ветерна енергија.
•Вкупниот капацитет на инсталирана енергија во ЕУ се зголеми од
14,8 GW нето во 2014 година на 910,1 GW, со пораст на
ветерната енергија од 11,4 GW нето, достигнувајќи удел во
вкупниот инсталиран производен капацитет од 14,1%.
• Од 2000 година, 29,4% од новоинсталираните капацитети беа од
ветерна енергија, 56,2% од обновливи извори на енергија и 91.1%
од комбинација на обновлива енергија и гас.
• Енергетскиот сектор на ЕУ го продолжува своето оддалечување
од мазутот и јагленот, продолжувајќи со декомисија на двете
технологии повеќе отколку со нивно инсталирање.
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Инсталации
на ветерна
енергија

• Годишните инсталации на ветерна енергија се зголемија во
текот на последните 14 години, од 3,2 GW во 2000 година, на 11,8
GW во 2014 година, сложена годишна стапка на раст (CAGR) од
9,8%.
• Вкупно 128,8 GW во моментот се инсталирани во Европската
Унија, што претставува кумулативно зголемување на инсталирани
капацитети од 9,7% во однос на претходната година.
• Германија останува земја на ЕУ со најголем инсталиран
капацитет следена од Шпанија, Велика Британија и Франција.
Постојат 15 земји од ЕУ со инсталирани капацитети на ветерна
енергија со гигаватно ниво вклучувајќи и две релативно нови
земји во ЕУ (Полска и Романија) и осум членки на ЕУ, од кои
секоја има повеќе од 4 GW инсталиран капацитет.
• 59,5% од сите нови инсталации во 2014 година бea само во две
земји (Германија и Велика Британија), зголемена концентрација
во споредба со 2013 година (46% од вкупниот број инсталации).
77,2% од сите нови инсталации беа концентрирани во четирите
топ земји (Германија, Велика Британија, Шведска и Франција).
• 2014 година покажува негативно влијание на пазарот,
регулативна и политичка несигурност убедливо секаде низ
Европа. Дестабилизираните законодавни рамки за ветерна
енергија ги поткопуваат инвестициите.
• Голем број од претходно големите пазари како што се Данска,
Шпанија и Италија забележаа значителен пад на нивните стапки
на енергетски инсталации на ветер во 2014 година, од 90,4%,
84,3% и 75,4%, соодветно.
• Поморските ветерници достигнаа околу 1,5 GW, инсталирани во
2014 година, 5,3% помалку во однос на 2013 година.
• Капацитетите на ветерна енергија инсталирани кон крајот на
2014 година, во една нормална ветерна година, произведуваат
284 TWh електрична енергија, што е доволно за покривање на
10,2% од потрошувачката на електрична енергија на ЕУ (од кои
1% од поморска ветерна енергија) - зголемување од 8% во
претходната година.
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5.1 Годишни инсталации за 2014 година
5.1.1 Капацитет на инсталации на ветерна енергија
Во текот на 2014, во Европа беа инсталирани 12.819,6 MW од ветерна
енергија, од кои 11,791.4 MW во Европската Унија.
Од капацитетите инсталирани во ЕУ, 10.308,1 MW беа од копнена и
1,483.3 MW од поморска ветерна енергија. Во 2014 година, годишниот пазар во
ЕУ се зголеми за 5,3% на поморски инсталации, а се намали за 5,3% на
крајбрежни инсталации во споредба со 2013 година. Генерално, инсталациите на
ветерна енергија во ЕУ на годишно ниво се зголемија за 3,8% во однос на
инсталациите во 2013 година.
Инвестициите во фарми со ветерници во ЕУ беа меѓу € 13.1bn и 18.7bn €.
Копнените фарми со ветерници повлекоа околу € 8.9bn до € 12.8bn, додека
поморските фарми со ветерници повлекоа € 4.2bn до € 5.9bn.
Во однос на годишните инсталации, Германија беше најголемиот пазар во
2014 година, инсталирајќи 5,279.2 MW на нови капацитети, од кои 528,9 MW
поморски (10% од вкупниот капацитет беа инсталирани во Германија). Велика
Британија го зазеде второто место со 1,736.4 MW, од кои 813,4 MW (46,8%)
поморски, по што следи Шведска со 1,050.2 MW и Франција со 1.042 MW.
Следните земји се исклучително назад: Полска со 444,3 MW и Австрија со 411,2
MW.
Пазарите во развој од Централна и Источна ЕУ инсталираа 838 MW, 7,1%
од вкупниот број инсталации. Во 2014 година, овие земји претставуваа помал дел
од вкупниот пазар на ЕУ, отколку во 2013 година (16%). Тоа се должи на
ретроактивните законски измени во Романија и неизвесноста од влијанието на
Актот за Обновливи Извори на Енергија, на системот за поддршка и обновливите
извори на енергија на пазарот во Полска.

Слика 5.1: Пазарен удел на ЕУ членки во нови капацитети на ветерна енергија
инсталирани во текот на 2014 година (MW)
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Згора на тоа, 59,5% од сите нови инсталации во ЕУ во 2014 година беа во
само две земји, Германија и Велика Британија, сличен тренд на оној виден во
2013 година.
Голем број од поранешните големи пазари, како што се Данска, Шпанија и
Италија доживеаја значителен пад на нивната стапка на енергетски инсталации
на ветер во 2014 година, од 90,4%, 84,3% и 75,4%, соодветно.
Поморските изнесуваа 12,6% од вкупниот број на ветерни инсталации во
ЕУ во 2014 година, со што се потврдува високо ниво на концентрација на
годишни инсталации во текот на 2014.

5.1.2 Енергетски инсталации
Целокупно, во текот на 2014 година, во ЕУ се инсталирани 26,9 GW од
нови капацитети за генерирање енергија, 9,4 GW помалку отколку во 2013 година.
Ветерната енергија беше енергетска технологија со највисока стапка на
инсталации во 2014: 11,8 GW, пресметано за 43,7% од сите нови инсталации.
Соларните фотоволтаични го зазедоа второто место со 8 GW (29,7% од
инсталациите во 2014) и трети инсталациите на јаглен со 3,3 GW (12,3%).
Нема други технологии кои може да се споредуваат со ветерните и
соларни фотоволтаични во однос на нови инсталации. Инсталации на гас со 2,3
GW (8.7% од вкупните инсталации), биомаса 990 MW (3.7%), хидро 436 MW
(1,6%), отпад 68 MW (0,3%), геотермална 45 MW и океански 1,3 MW.
Технологиите на концентрирана соларна енергија, мазут, тресет и нуклеарна не
инсталираа ниту еден производствен капацитет во 2014 година.
Во текот на 2014 година, 7,2 GW од капацитети на јаглен беа
деактивирани, како и 2,9 GW на гас, 1,1 GW на мазут, 423,5 MW од ветерна
енергија, 370 MW на биомаса и 14,9 MW на хидро капацитети.

Слика 5.2: Распределба на нови инсталации на енергетски капацитети во ЕУ
(MW). Вкупно 26.975,5 MW
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Слика 5.3: Новоинсталирани капацитети и деактивирани капацитети (MW)

5.1.3 Капацитети на обновливи извори на енергија
Во 2014 година, беа инсталирани вкупно 21,3 GW од капацитети на
обновливи извори на енергија . 79,1% од сите новоинсталирани капацитети во
ЕУ беа од обновливи извори на енергија. Освен тоа, седма година по ред, над
55% од вкупниот дополнителен енергетски капацитет во ЕУ е од обновливи
извори на енергија.

Слика 5.4: Распределба за 2014 на нови инсталации на енергетски капацитети
на обновливи извори на енергија (MW). Вкупно 21.331,6 MW
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5.2 Трендови и кумулативни инсталации
5.2.1 Инсталации на капацитети аа обновливи извори на енергија
Во 2000 година, новите енергетски инсталации на обновливи извори на
енергија изнесуваа само 3,6 GW. Од 2010 година, годишните дополнувања на
капацитети на обновливи извори беа меѓу 24,7 GW и 34,6GW, осум до десет пати
повисоки отколку во 2000 година.
Уделот на обновливите извори на енергија во вкупните дополнувања со
нови енергетски капацитети исто така расте. Во 2000 година, 3,6 GW
претставуваа 22,4% од новите енергетски инсталации, во 2014 година
зголемувајќи на 21,3 GW, претставувајќи 79,1%.
Oд 2000 година во ЕУ се инсталирани 412,7 GW од нови енергетски
капацитети. Од тоа, 29,4% се на ветер, 56,2% од обновливи извори и 91,1% од
комбинација на обновливи извори и гас.

Слика 5.5: Инсталирани енергетски капацитети на годишно ниво (MW)и
учество на капацитети на обновливи извори на енергија (%)
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5.2.2 Нето-промени на енергетски инсталации во ЕУ 2000-2014
Нето порастот на ветерна енергија од 2000 година (116.8 GW), гас (101,3
GW) и соларни фотоволтаични (87.9 GW) се должеше на трошењето (расход) на
мазут (25,3 GW помалку), јаглен (24,7 GW помалку) и нуклеарни (13,2 GW
помалку). Другите обновливи технологии (биомаса, хидро, отпад, концентрирана
соларна енергија, геотермална и океанска енергија) исто така ги зголемија
нивните инсталирани капацитети во текот на изминатата деценија, иако многу
побавно од ветерните и соларни фотоволтаични инсталации.
Енергетскиот сектор на ЕУ продолжува со оддалечување од нафтата,
јагленот, нуклеарната и гасната енергија, а со зголемување на неговиот вкупно
инсталиран капацитет на ветерна и соларна фотоволтаична енергија. Во 2014
година гасните деактивираа повеќе мегавати отколку што инсталираа, но се уште
има најмногу целокупно изградени капацитети.

Слика 5.6: Нето електроенергетски инсталации во ЕУ 2000-2014 (MW)

5.2.3 Вкупно инсталирани енергетски капацитети
Уделот на ветерната енергија во вкупно инсталираните енргетски
капацитети се зголеми пет пати од 2000 година; од 2,4% во 2000 година на 14,1%
во 2014 година. Во текот на истиот период, капацитетите на обновливи извори се
зголемија, од 24,4% од вкупниот капацитет на енергија во 2000 година на 41,5%
во 2014 година.
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Слика 5.7: Енергетски микс во ЕУ
(2000 година)

Слика 5.8: Енергетски микс во ЕУ
(2014 година)

5.3 Осврт на ветерните инсталации
5.3.1 Вкупно инсталирани енергетски капацитети
Годишите инсталации на ветерни електрани во ЕУ имаат постојан пораст
во изминатите 14 години, од 3,2 GW во 2000 на 11,8 GW во 2014 година, со CAGR
од 9,8%.

Слика 5.9: Годишни инсталации на ветерници во ЕУ (GW)
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5.3.2 Национални падови на инсталациите на ветерна енергија
Во 2000 година, годишните инсталации на ветерна енергија на три
пионерски земји - Данска, Германија и Шпанија - претставуваа 85% од сите
капацитети на ветерна енергија во ЕУ. Од 2013 година, тие претставуваа само
36,2% од вкупниот број инсталации. Во 2014 инсталациите на трите пионерски
земји заедно претставуваа 45,6% од ЕУ пазарот и беа водени главно од порастот
на германскиот пазар со 63%.
Згора на тоа, во 2000 година, земјите кои ги сочинуваат тринаесетте
понови земји-членки на ЕУ, немаа ветерна енергија, додека во 2014 година тие
достигнаа 7,9% од вкупниот пазар на ЕУ. Сепак, 85,7% од тие инсталации беа
само во две земји: Полска и Романија.
Ова покажува дека нестабилноста на политиките со кои се соочуваат
обновливите извори на енергија во голем број земји во ЕУ води до зголемена
концентрација на инсталации на ветерна енергија во мал број на земји со
стабилни рамки.

Слика 5.10: Учество на ЕУ пазаротт на ветерна енергија, пионерски земји,
понови земји членки и остатокот од ЕУ (GW)

5.3.3 Копнени и поморски годишни пазари
Поморските инсталации на ветер во 2014 година изнесувале 5,3% помалку
отколку во 2013 година, со 1,483.3 MW на нови капацитети мрежно поврзани.
Поморските ветерни инсталации претставуваат 12,6% од годишниот енергетски
пазар на ветер на ЕУ, 14% помалку во 2013 година.
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Слика 5.11: Годишни поморски и крајбрежни инсталации

5.3.4 Кумулативни инсталации на ветер
Вкупно 128,8 GW во моментот се инсталирани во Европската Унија, раст
од 9,8% во однос на претходната година и понизок од рекордниот пораст
забележан во 2012 година (+ 12% во однос на 2011 година). Германија останува
земја на ЕУ со најголем инсталиран капацитет, по неа Шпанија, Велика
Британија, Франција и Италија. Други десетина земји на ЕУ имаат над 1 GW на
инсталирани капацитети: Австрија, Белгија, Данска, Грција, Ирска, Холандија,
Полска, Португалија, Романија и Шведска.
Три од подоцните (Данска, Португалија и Шведска), имаат повеќе од 4GW
инсталирани капацитети на ветерна енергија.
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Слика 5.12: Ветерни инсталации во ЕУ –кумулативно (GW)
Германија (39,2 GW) и Шпанија (23 GW) имаат кумулативнo најмногу
инсталирани капацитети на ветерна енергија во Европа. Заедно, тие
претставуваат 48,3% од вкупниот капацитет на ЕУ. Следат Велика Британија,
Франција и Италија, со 12,GW(9,7% од вкупниот капацитет на ЕУ), 9,3 GW (7,2%)
и 8,7 GW (6,7%). Меѓу поновите земји-членки, Полска, со 3,8 GW (3% од
кумулативниот капацитет), сега е во врвните 10, пред Романија (3 GW, 2,3%) и
Холандија која е единаесеттата со 2,8 GW (2.2%).

Слика 5.13: Пазарен удел на ЕУ членки во вкупно инсталирана моќност (GW).
Вкупно 128.8 GW
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5.4 Пенетрација на ветерната енергија
Капацитетите на ветерна енергија моментално инсталирани во ЕУ би
произведувале во просечна ветерна година 284 TWh на електрична енергија, што
е доволно за покривање на 10,2% од вкупниот капацитет на потрошувачка1 на
електрична енергија во ЕУ.

Нивоата на пенетрација на ветерната енергија се пресметани со примена на
показатели на фактори на просечен капацитет на копнена и поморска како и на
Евростат потрошувачка на електрична енергија (2012). Од тука, табела 1 го покажува
приближниот удел на потрошувачката од инсталираните капацитети на ветерна
енергија на крајот на 2014 година. Оваа бројка не го претставува вистинското
производство на ветерна енергијата во текот на една календарска година. Најновите
податоци (2012) за ЕУ 28 финална потрошувачка на електрична енергија од Еуростат,
е 2798 TWh. Еуростат, онлајн код[nrg_105a], извлечена на 21 јануари 2015 година.
1

5.5 Статистика за европската поморска ветерна енергија
до средината на 2015 година
Во првите шест месеци од 2015 година, европската мрежа целосно
поврза 584 комерцијални поморски ветерни турбини, со комбиниран капацитет со
вкупно 2.342,9 MW. Севкупно, во изградба беа 15 комерцијални ветерни фарми.
После завршувањето, овие фарми со ветерници ќе имаат вкупен капацитет од
над 4.268,5 MW.
Новите инсталации на поморски капацитети во текот на првата половина
на 2015 година се зголемени за 200% во однос на истиот период претходната
година.
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Слика 5.14 Годишно инсталирани капацитети на поморски ветерници

Работата на европските фарми со ветерници во текот на првите шест
месеци од 2015 година е наведена подолу:
• 584 ветерни турбини беа целосно поврзани во мрежа, со вкупен
капацитет од 2,342.9 MW (над 200% во однос на истиот период минатата година)
во дванаесет фарми на ветер: DanTysk (Германија), Gwynt y Mor (Велика
Британија), Канада портал (Велика Британија), Westermost Rough (Велика
Британија), Amrumbank West (Германија), Baltic 2 (Германија), Borkum Riffgrund I
(Германија), Butendiek (Германија), Global; Tech 1 (Германија), Luchterduinen
(Холандија), Nordsee Ost (Германија), и Trianel Windpark Borkum (Германија).
• Уште 102 турбини, со капацитет од над 422,6 MW, беа инсталирани, но
во моментов се чека приклучување на мрежата,
• 138 постројки (95 единици помалку во однос на истиот период минатата
година) беа инсталирани во пет фарми на ветер: Gode Wind I + II (Германија),
Westermeerwind (Холандија), Amrumbank West (Германија), Baltic 2 (Германија), и
Kentish Flats Extension (Велика Британија),
• 313 турбини (31 единицa или 11% повеќе отколку во истиот период
минатата година) биле изградени на девет ветерни фарми: Humber Gateway
(Велика Британија), Westermost Rough (Велика Британија), Amrumbank West
(Германија), Baltic 2 (Германија), Borkum Riffgrund I (Германија), Butendiek
(Германија), Global Tech 1 (Германија), Luchterduinen (Холандија), и Kentish Flats
Extension (Велика Британија).
• Во почетокот на јули, мрежното поврзување на турбините беше целосно
завршено во Luchterduinen и Trianel Winpark Borkum, што ќе се одрази на
годишната статистика на поморски ветерници во 2016 година.
• Со надградба од 5,4 MW на Riffgat (Германија) се зголеми капацитетот за
113.4 MW. Не беа инсталирани дополнителни турбини.
Од 30 јуни 2015 година, кумулативно, постојат 3.072 поморски ветерни
турбини со комбиниран капацитет од 10,393.6 MW, целосно мрежно поврзани, во
европските води во 82 фарми со ветерници во 11 земји.
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5.6 Резиме на работата на поморски ветерници во текот на првата
половина на 2015 година
Во текот на првите шест месеци од годината, беше спроведена работа на
15 ппоморски фарми со ветерници. Во три земји: Германија, Холандија и Велика
Британија беа инсталирани и / или мрежно поврзани подлоги и турбини.

Табела 5.1 :Резиме на работата на поморските ветерни фарми помеѓу 1
јануари и 30 јуни 2015 година

Слика 5.15 Инсталација и мрежно поврзување на ветерни турбини на поморски
фарми на ветерници од 1 јануари до 30 јуни 2015 година
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5.7 Инвеститори
-12 комерцијални фарми со ветерници мрежно поврзани со ветерни
турбини со вкупен капацитет од 2,342.9 MW.
Слика 5.16 го прикажува учеството на поврзани капацитети на
инвеститори во мегавати од 1 јануари до 30 Јуни 2015 година, земајќи го предвид
уделот на секоја компанија во проектите. Единиците произведени од страна на
четири производители на турбини: Сименс, MHI Vestas, Adwen и Senvion беа
поврзани во енергетската мрежа во овој период. Сименс има најголемo учество
во новоприклучените капацитети (1,339.6 MW, 57,2%), потоа Adwen (455 MW,
19.4%), MHI Vestas (333 MW, 14,2%), и Senvion (215,3 MW, 9,2%).

Слика 5.16 Удел на производителите на поморски ветерници во ЕУ
мрежно поврзани

Во однос на единиците, мрежата на Сименс поврза 347 турбини (59,4%),
MHI Vestas 111 турбини (19%), Adwen 91 турбина (15,6%), а Senvion 35 турбини
(6%).

66

Потенцијали на ветерната енергија и нејзино искористување во Европа и Македонија

5.8 Ветерници
Во текот на првите шест месеци од 2015 година, приклучени се 584
поморски ветерни турбини на електричната мрежа, или 160,7% повеќе турбини
отколку во истиот период претходната година. Просечниот капацитет на
ветерниците изнесуваше 4,2 MW, односно 20% повеќе од првата половина на
2014 година.

5.17 Поделба на производителите на ветерни турбини според капацитетот
на мрежно поврзување (во MW) помеѓу 1 јануари и 30 јуни 2015

5.18 Поделба на производителите на ветерни турбини според капацитетот
на мрежно поврзани турбини помеѓу 1 јануари и 30 јуни 2015 (во единици)
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5.9 Очекувања за втора половина на 2015 и 2016 година
Табела 5.2 : Проект за поморски ветерен гасовод

Значајни договори кои се поистигнати во финансискиот процес ги
вклучуваат Nobelwind, Hoe See, Galloper, Dudgeon, Beatrice, и рефинансирање на
Luchterduinen1. Следната година на пазарот се очекува да се постигнат понудата
на холандската Borssele и француската понуда.
Потполно здрав цевковод од поморски ветерници се очекува финансиски
да се постигне во 2015/2016, кој во вкупен износ ќе бара одвојување на повеќе од
10 милијарди € за финансирање.
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6. ВЕТЕРНА ЕНЕРГИЈА ВО МАКЕДОНИЈА
6.1 Парк на Ветерни електрани Богданци
•
•
•
•

Почеток на активности 2006
Дополнителни истражувања и изработка на студии 2009-2010
Набавки и склучување на договори 2011-2012
Изградба Септември 2012 – Март 2014
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Подигнување на 50 m висока мерна станицаво 2006 година

Панорама на идниот Ветерен Парк Богданци
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ВЕТЕРНА ТУРБИНА -ВНАТРЕ

Ветерна турбина
6.1.1 Паркот на Ветерни електрани Богданци - од идеја до електрана
Како што веќе кажавме во претходните поглавја, ветeрот претставува
неисцрпен извор на енергија чијшто глобален потенцијал повеќекратно ги
надминува светските потреби за електрична енергија. Околу 2% сончева енергија
се претвора во ветар. Денес енергетиката на ветар претставува гранка од
енергетиката која најбрзо се развива, како во поглед на технологијата, така и во
поглед на порастот на инсталирани ветерници во светот. Најголем придонес во
развојот на модерната енергетика на ветар даде Данска во која индустријата со
ветрогенератори станала една од водечките индустрии. Глобалната стратегија за
развој на енергетиката значи вклучување на алтернативни извори на енергија,
кои што се еколошки и економски оправдани.
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Меѓународните протоколи и обврски за намалување на емисијата на CO2 (Kyoto
protocol) и локалните еколошки проблеми ги приморале Владите на многу земји
со различни субвенции да ја поттикнувааат изградбата на еколошки чисти
електрани кои ги користат обновливите извори. Оваа политика придонела до
очигледна популаризација и зголемување на уделот во одредени обновливи
извори
во
вкупното
производство
на
електрична
енергија.
Од сите обновливи извори највисока стапка на развој во последните две децении
има енергијата на ветар. Оваа иницијатива совршено се совпаѓа со стратегијата
на Владата за развој на обновливите извори на електрична енергија како и
стратегијата на ЕУ за развој на овој вид капацитети. Изградбата на електрани на
ветар во блиска иднина би имала позитивни импликации за електроенергетскиот
сектор
на
Македонија,
како
и
за
локалната
економија.
Одлуката за вклучување на енергијата на ветрот како дел од портфолиото на АД
ЕЛЕМ е донесена во јуни 2004 година, кога Секторот за развој и инвестиции
објави Јавен повик за изработка на Прелиминарен Атлас на ветровите за
Република Македонија. Атласот го изработила американската компанија AWS
Truewind LLC, користејќи го MesoMap system, нумерички модел за временска
прогноза. Основна цел била да се идентификуваат, селектираат и изберат
регионите и локациите кои поседуваат доволен енергетски потенцијал на кои ќе
се постават мерни станици за утврдување на реални можности за реализација на
проекти. Со Атласот се утврдило дека најдобри ресурси на ветар во Македонија
има на планинските сртови, додека во низините и долините има значително
помала просечна брзина на ветрот. Сепак, доказ дека и на помала надморска
височина има потенцијал се ридовите по текот на реката Вардар во делот меѓу
Кавадарци и Гевгелија, во југоисточна Македонија, каде претпоставената средна
брзина на ветрот достигнува 7-7,5 m/s на 500-800 м.н.в. Резултат од Атласот беа
20 локации – кандидати ширум земјата, со потенцијал за инсталирање на
постројки со капацитет од 25 MW до 33 MW. Врз основа на резултатите од
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Атласот, во тек е реализација на Мониторинг Програма на потенцијалот на
ветeрот во Република Македонија, која се реализира во соработка со норвешката
компанија NTE, а во рамките на Грант доделен од Норвешката Влада.
AWS Truewind, LLC, беше ангажирана од страна на Електростопанство на
Македонија (ЕСМ) да го испита потенцијалот на ветерот како извор на енергија и
да изготви проект за погодни локации за изградба на ветерници. Атласот на
ветрови дава извештаи за резултатите на овој проект и овозможува детален опис
на користените методи, дистрибуцијата и големината на ветерниот потенцијал на
Македонија (како што е предвидено со моделирањето), избраните места, и
нивните физички карактеристики и енергетски потенцијал.
Користејќи го MesoMap системот, AWS Truewind, изработува мапи на
предвидените долгорочни, средно-годишни брзини на ветерот за височини од
30m, 50m, 65m, 80m и 100 метри надморска височина. Покрај тоа, AWS Truewind
изработува интерактивен ArcReader ГИС прегледувач, кој им овозможува на
корисниците преглед, печатење, копирање, и анализирање на карти и податоци.
AWS Truewind последователно вршеше набљудување на ветерна мапа од
четири метеоролошки станици
кои се во надлежност на Управата за
хидрометеоролошки работи. Мерењата беа направени на 10 метри надморска
височина. Средната наклонетост беше -0.1 m/s, и стандардната девијација на
наклонетост 0.7 m/s. Сметаме дека ова е релативно добар резултат земајќи ги во
предвид околностите каде беше сместена метеоролошката станица и
изложеноста на непосредната околина.
Ветерните мапи покажуваат дека најдобар ветерен ресурс генерално има
на повисоките планински места, додека низините и долините имаат многу
пониска просечна брзина на ветерот. Средната брзина на ветерот на надморска
височина од 80 m на повисоките места се движи од 6.5m/s до 8.5 m/s. Има места
каде што солиден ветерен ресурс се забележува и на пониските предели каков
што е примерот со ридовите од двете страни на реката Вардар на потегот од
Кавадарци до Гевгелија каде што ветерот достига брзина од 7-7.5 m/s на 500800m надморска височина.
Mапите потоа беа прикажани со користење на Географски информативен
систем (ГИС) со цел да се определат локациите кои се сметаат погодни за развој
на ветерни проекти. Анализата ги зеде во предвид ветерните ресурси и нето
турбинска снага (моќност), близината на далекуводи, паркови и други
исклучителни зони. Резултатот беше листа од 15 локации-кандидати низ
Македонија. Локациите беа теренски проценети (евалуирани) од страна на
стручни лица на AWS Truewind и ЕСМ во текот на последната недела од Мај во
2005 година
Стручните теренски евалуации резултираа со препорака да се спроведе
мерење на ветерот на шест локации од кои ќе се изберат три најсоодветни.
Најдобрите две локации 7 (Кожуф) и 10 (Богданци), понудија најдобри ветерни
ресурси, голем отворен простор и добри сообраќајни врски. Третата најдобра , и
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покрај двете сместени во јужниот дел од земјата во близина на градот Гевгелија,
локација 16 (Шашаварлија), лоцирана западно од Штип, беше сугерирана од
ЕСМ. Сместена е на голем отворен простор со близина на пренос и добра патна
поврзаност, и покрај тоа што има малку понизок предвиден ветерен ресурс од
првите две места.
За време на посетите на предвидените локации, AWS Truewind исто така
определи можни локации за инсталирање на опрема за следење на ветерот.
Извештајот ги презентира, во прилог, упатствата за спроведување на програмата
за мерење на ветерот, вклучувајќи и типовите на кули и опрема за следење која
ќе се користи, методи и распоред за собирање на податоци, и процедури за
анализа и сумирање на податоците.
Ветерни мапи
Мапите на предвидените брзини на ветерот на 80m се прикажани на слика 6
(Мапи за другите височини се обезбедени одделно). Ветерните мапи покажуваат
дека најдобар ветерен ресурс генерално има на повисоките планински места,
додека низините и долините имаат многу пониска просечна брзина на ветерот..
Средната брзина на ветерот на надморска височина од 80 m на повисоките места
се движи од 6.5m/s до 8.5 m/s. За жал, регионите кои се со висок ветерен ресурс
се наоѓаат на надморска височина над 2000m, што може да се покажи како
непрактично за проекти за ветерници.
Има места каде што солиден ветерен ресурс се забележува и на пониските
предели каков што е примерот со ридовите од двете страни на реката Вардар на
потегот од Кавадарци до Гевгелија каде што ветерот достига брзина од 7-7.5 m/s
на 500-800m надморска височина. Долината на реката и соседните ридови
формираат празнина во планинскиот венец преку кој се концентрира протокот на
ветерот, под соодветни временски услови.
Рапавоста на површините кои го опкружуваат местото, исто така, игра улога во
одредувањето на брзината на ветерот. Области со помала рапавост на околните
површини, како отворени полиња и водни тела, постигнуваат поголеми брзини на
ветерот од урбаните или пошумени области.

6.1.1.1 Резултати
Со овој метод, се идентификуваат 15 можни локации за изградба на ветерници во
Македонија со потенцијален капацитет на постројка во опсег од 25 до 35 MW.
Локациите се опишани во слика 7 а нивните карактеристики се сумирани во
табела 4. COE на избраните локации се движи од $0.070/kWh до $0.094/kWh
претпоставувајќи 25 MW капацитет, 15 % фиксна стапка, и без субвенции или
други поволности за проекти за ветерници. Предвидената средна брзина на
ветерот се движи во опсег од 6,7m/s до 8,4 m/s, и предвидениот фактор на нето
капацитет се движи од 27,2 до 38,9%.
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Овие вредности се во рамките на нормалните вредности на комерцијалните
проекти за ветерници кои се развиваат во денешницата.

Слика 6.1 Мапа на најповолни локации за градба на ВЕ идентификувани според
AWS Truewind

6.1.2 Евалуација на локациите
По внимателно разгледување на сите достапни податоци и теренските
набљудувања, препорачуваме рангирање на локациите во следните групи
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ГРУПА A - Најдобрите локации за мерење на ветерот
I. Локација 7 Кожуф – Најголем потенцијал за развој на проект за
ветерница од сите локации. На широко пространство, солидна пристапност и
алтернативни патни врски, со одлична изложеност за ветер и можност за вршење
на мерења на ветерот.
2. Локација 10 Богданци - Постои голем простор на располагање за развој
на проект за ветерници, има добра изложеност на ветерен ресурс и одлични
опции за поврзаност. Локацијата за пристапност за инсталација на кулата за
следење на ветерот може да биде проблематична поради тековните услови на
патот.
3. Локација 16 Шашаварлија - Овој голем отворен простор има добар
пристап и околниот 110 kV далновод обезбедува интерконекциска способност,
што ја прави локација со добар потенцијал. Брзините на ветрот се предвидува да
бидат прилично ниски, 6-6,5 m / s на врвовите на ридовите.
4. Локација 20 Богословец - Оваа локација има добра изложеност, лесен
пристап и предвидена брзина на ветерот од 6,5-7,0 m/s. Најголем недостаток е
ограничен простор и потенцијал за инсталиран капацитет, што не може да ги
подржи трошоците за интерконекција односно поврзување со далекувод
оддалечен неколку километри. Локацијата обезбедува добар пристап за да се
спроведат мерења на ветерот.
5. Локација 18 Венец -Слична на локацијата 20 иако изгледа поголема и
способна за имплементација на поголем проект. Недостаток на оваа локација е
тоа што има поголемо растојание до потенцијалната точка за интерконекција а
пошумениот предел е дополнителен проблем што може да ги направи мерењата
на ветерот многу потешки.
6. Локација 19 Ерџелија- Многу добра локација за проекти за ветерници од
аспект на расположлив отворен простор и врски, но ветерниот ресурс ја доведува
во прашање економската оправданост на оваа локација за изградба на ветерница
.
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ГРУПА Б-Неопходни се понатамошни истражувања
I. Локација 8- Демир Капија - потенцијално многу добра локација но мора
да се направат натамошни истражувања на расположливиот простор и тековното
користење на земјиштето. Врските и пристапноста треба дополнително и
подетално да се истражуваат и соодветните локации за инсталација на кулата за
мерење на ветерот.
2. Локација 15 Туртел - оваа локација има постоечка тв кула и воен објект
во североисточниот дел на сртот, кои можат да бидат штетни за проектот за
изградба на ветерница. Ако останатиот дел од гребенот е доволно голем и
погоден да биде домаќин на ветерен проект сепак може да биде остварлива
опција, но тешко е да се евалуира оваа локација со ограничените информации со
кои располагаме во моментот.
3. Локација 3 – Многу мали се сознанијата за оваа локација и секоја
препорака за неа не е оправдана. Ветерната мапа оди во прилог но пристапноста
и врските се против можноста за изградба на ветерница на оваа локација и
потребни се дополнителни истражувања надвор од оваа студија за испитување
на можностите за ветерен проект на оваа локација.
ГРУПА Ц – Несоодветни локации за изградба на ветерници
1. Локација 17 Градиште - Премногу мала, со противречности во поглед
на користењето на земјиштето.

6.1.3 Препораки во програмата за мерење на ветерот
За да се обезбедат корисни резултати, од круцијално значење за
програмата за мерење на ветерот е да се почитуваат индустриски прифатените
упатства. Една мала грешка на прв поглед, на долг рок може да предизвика низа
големи грешки во проценките за производство на енергија, што може значително
да влијае врз економскиот аспект на проектот.
AWS Truewind е меѓународен лидер во водењето на проценки за
успешност на ветерните проекти и е автор на прифатената од страна на
индустријата "Прирачник за проценки на ветерните ресурси", напишана во име на
the National Renewable Energy Laboratory (NREL), направена да помогне на
индустријата за ветерна енергија да располага со квалитетни мерења. Копија од
овој документ беше предходно доставена до ЕСМ во Adobe Acrobat PDF фајл
формат и е исто така снимена на CD диск во прилог на овој извештај.
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Програмата за мерење на ветерот има неколку фази. Важно е да се
спроведе секоја фаза со соодветна грижа за да се избегнат грешки кои ќе имаат
негативни последици врз квалитетот и точноста на добиените податоци во
остатокот од фазите на програмата. Внимателно треба да се планира целиот
процес како од аспект на работната сила така и поради скапите инструменти. Во
продолжение следи резиме на нашите препораки за успешни мерења во
програмата за мерење не ветерот.

6.1.4 Пристапи и цели
Постојат неколку различни цели во кампањата за мерење на ветерот, како
што е првична идентификација на областа, проценка на површинскиот ветерен
ресурс, и микролокација. Откако првите две цели се завршени со примена на
MesoMap систем и скрининг постапка на локацијата, примарната цел на
мерењето во овој случај е да се потврди предвидениот ветерен ресурс.
Мерки за контрола на квалитетот. Влезните податоци треба да се
проверуваат редовно за какви било знаци на штета на опремата и/или дефекти.
Ако далечинските комуникации се на местото, податоците треба да се
проверуваат редовно за да се потврди дека тие се пренесени на графикон.
Правилно, комплетноста на примените датотеки со податоци треба да се
анализираат еднаш неделно, а податоците што се однесуваат на грешки и
проблеми со опремата еднаш на две недели. Идентификуваните проблеми треба
да се решат брзо за одржување на системот за мерење во работна состојба и
минимизирање на можноста од евентуална загуба на податоци. Грешки, дефекти
и недоследности, случајно пропуштени или игнорирани, на крајот ќе бидат
идентификувани за време на “due diligence” процес кој обично се изведува од
трета страна (консултант ангажиран од страна на финансиските-банкарските
институции). Добро менаџираниот, одржан и документиран мониторинг ги
намалува финансиските ризици и трошоци за кредити за изградба на
предложените ветерници.

6.1.5 Стратегија на програмата за мерење
Поради сложеноста на поставувањето и следењето, проектниот тим треба
да вклучи најмалку едно лице со практично-теренско искуство во инсталација,
пуштање во работа и одржување на системот за мониторинг. Високите стандарди
во обезбедување на точност на податоците бара посветеност на оној член на
тимот чии приоритети во рамките на организацијата е надзор на програмата на
мерење, инвестиции во квалитетна опрема и алати, брз одговор во случај на
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непланирани настани (пример: дисфункционалност на опремата), пристап до
резервни делови, рутински посети на локацијата и навремен преглед на
податоците.

6.1.6 Препораки
AWST препорачува инсталирање на најмалку една кула на секоја локација
заради потврдување на ветерниот режим потврден од ветерната мапа. Тоа може
да одземе и до 12 месеци со цел да се потврди ветерниот ресурс на одредена
локација. За веродостојни резултати, овој иницијален период треба да ја опфати
зимата, кога ветерот е најсилен и носи најмногу енергија. Исто така, податоците
од околните метеоролошки станици треба да се користат за согледување на
поврзаноста. Некои места можат да се покажат како несоодветни за проект за
изградба на ветерници поради малата брзина на ветерот . Во таков случај, кулите
можат да се поместат на друга поперспективна локација..
Препорачаните конфигурации го содржат следното:
 50 или 60 m тубуларни кули се препорачани зашто се вградуваат полесно
во оддалечените области отколку решеткастите кули и имаат помало влијание
врз измерените брзини на ветерот; (самостојните) независните решеткасти кули
се препорачани за области со значителни (изразени) појави на мрзнење и
претерано сурови услови.
 Бележник на податоци со минимум 6 канали за пресметување (за сигнал
на анемометар) и минимум 3 аналогни канали (за ветерените лопатки и
сенззорите за температура). Соларно напојувано, GSM куќиште за комуникации
исто така е препорачано.
 Најмалку две мерни висини со два анемометри на секоја висина, односно
основна и прекумерна. Висините на повисокот ниво треба да бидат најмалку 1.4
пати повисоки од следното пониско ниво за да се обезбеди смолкнување на
ветерот. На пример, за 50 m јарбол пониското ниво може да биде 30 m но нe 40
m. Сите анемометри треба да се калибрираат од производителот или од сервис
за калибрирање во ветерен тунел.
Програмата се одвива во неколку фази.Првата фаза, која заврши со
реализација во јуни 2006, опфати инсталирање на 4 мерни станици на следните
микролокации кај Свети Николе, Штип, Богданци и Кожуф. Станува збор за 4
мерни станици испорачани од NRG Systems Inc.-US, од кои три се со височина од
50m. и една со височина од 30m. Комплетната монтажа беше изведена од страна
на АД ЕЛЕМ, а во соработка со норвешката компанија Kjeller Vindteknikk
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(KVT). АД ЕЛЕМ, NTE и KVT, во рамките на втората фаза од проектот ќе се
фокусираат на анализа на параметрите, со цел да се обезбедат валидни
резултати за изработка на Фисибилити студија за потенцијалот на енергијата на
ветрот на одбраните локации за конечна одлука за изградба на ветерни
електрани. Истовремено, како трета фаза од проектот ќе се реализира и
програма за трансфер на знаење на тим во рамките на АД ЕЛЕМ и ЕТФ, кој во
иднина ќе работи на реализација на проекти во оваа област. Она што е важно во
моментов е дека Регулаторната комисија за енергетика веќе усвои повластена
тарифа за купопродажба на електрична енергија произведена и испорачана од
ветерни електрани во висина од 8,9 €cents/kWh. Со ова, реализацијата на
проекти од овој вид во Македонија станува сé поизвесна, од аспект на
исплатливост на истите.
Во меѓувреме, паралелно се одвиваат активности за испитување на
наредна група локации. Цел на посетата на локациите е проценка на погодноста
на теренот за поставување на мерни станици и турбини на ветер, пристапност на
локациите за транспорт на компонентите на турбините, расположивост на
земјиштето на локацијата, оддалеченост од најблиска точка на поврзување на
мрежа (СН/ВН), адекватна изложеност на ветер, утврдување на рестриктивни
области (воени објекти, телекомуникациски кули, национални паркови и сл.), GPS
читања на точки од посебен интерес како и утврдување на јачината на GSM
сигналот.
Во меѓувреме, АД ЕЛЕМ се стекна со лиценциран софтвер „ПРО ВИНД“ кој
ќе помогне во обработката на податоците за движењето на ветровите кои се
собираа од досега инсталираните мерни станици. Ако се продолжи со ова темпо
и со ваков организиран пристап има одлична перспектива употребата на овој вид
енергија да стане реалност, особено преку погодностите од разните фондови кои
што финансиски ги поддржуваат ваквите проекти.
Прогнозите за развој на енергијата на ветар се многу оптимистички и ќе
биде многу важен извор на електрична енергија во иднина. Таквите прогнози се
реални затоа што ветарот е неисцрпен енергенс. Сепак ветeрот заради својата
непредвидлива природа ќе има ограничено учество во вкупното производство на
електрична енергија. Според студијата WIND FORCE која ја финансирала и
спровела ЕУ, учеството на енергија на ветар во глобалното светско производство
на електрична енергија во 2020 година се проценува на 12%.
Во мај 2013 година на локацијата Ранавец беше означен камен-темелник и
почеток на градежните активности на ПВЕ „Богданци“. Во овој проект вреден 55.5
милиони евра, заемот од Владата на Сојузна Република Германија преку КФВ
банката изнесува 47.9 милиони евра, додека 7.6 милиони евра обезбеди АД
ЕЛЕМ од сопствени средства. Во февруари 2014 година заврши изградбата на
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Паркот на ветерни електрани „Богданци“, прв ваков објект во Република
Македонија, што ќе го користи ветерот како погонска сила за производство на
електрична енергија. Подигнувањето и монтажата на ветерниците на локацијата
Ранавец заврши на 20 февруари со што и официјално е заокружена најтешката
фаза од изградбата која траеше 76 дена. Кон крајот на март 2014 година беше
спроведена координирана операција на трите енергетски компании ЕЛЕМ ,
МЕПСО И ЕВН –Македонија за приклучување на ветерниот парк на
електропреносната мрежа преку трафостаницата во Валандово. Со тој зафат
практично и се создадоа потребните предуслови да започне тестирањето на
комплетната опрема преку пробно производство на електрична енергија што
почна на почетокот на април кога беа испорачани и првите киловат-часови кон
електроенергетскиот систем на Република Македонија.
Согласно планот на активности , по пробната работа што како фаза е
пропишана од производителот на опремата, новиот енергетски капацитет ќе биде
ставен на располагање на електроенергетскиот систем на Република Македонија,
односно ќе влезе во редовно производство.
Турбините, се производство на Сименс - Данска и се вбројуваат меѓу
најдобрите во својата класа. Инсталираната моќност на секоја од нив е 2.3 MW,
висината на столбот изнесува 80 метри, а дијаметарот на елисата изнесува 93
метри. ПВЕ „Богданци“се очекува да испорачуваат најмалку 100 GWh природно
одржлива енергија, што на годишно ниво е доволно за снабдување на
домаќинствата на преку 60.000 граѓани на Република Македонија. Истовремено
тие ќе ја зголемат инсталирана моќност за 36 ,8 MW. Со овој проект ќе се
зголеми и учеството на обновливите извори во портфолиото на АД ЕЛЕМ и
претставува уште еден показател за грижата на компанијата кон животната
средина.

6.2 Ветерниците, птиците и лилјаците во Богданци
Подготовка на ESIA 2009/2010
– Gitte Andersen, Rodney Tucker, Konstantin Siderovski
•
Мониторинг во тек на два миграторни периоди Пролет и Есен
•
Постконструктивен мониторинг во период од 3 години по пуштање во
работа за утврдување на можни влијанија

•
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Главни влијанија
-Ризик за птиците и цицачите (лилјаците) од судир со роторот на
турбината
-Фликер ефект – ротирачка сенка
-Нарушување на пејсажот
Ризик за птиците и цицачите (лилјаците) од судир со роторот на
турбината
-Ветерниот Парк е високо и не е пречка на миграторните птици кои
воглавно се движат над водените површини (Река Вардар и Дојранско езеро)
-Иако на територијата околу Богданци живеат 8 вида лилјаци, во опфатот
на Ветерниот Парк не се забележани живеалишта на овие цицачи.
Фликер ефект – ротирачка сенка
-Не се забележани влијанија врз птиците
Нарушувања на пејсажот
-Не се забележани влијанија врз птиците

6.3 ПВЕ Богданци „Пилот“ Проект во секој аспект
Ефекти
- 100GWh чиста енергија
- Редукција на 90.000 тони емисии на CO2 годишно
- Усвојување на нов енергетски извор
- Дооформување на правната рамка за ОИЕ
- Утврдување на процедури и методи за имплементација на проекти од
ваков вид
- Производство на релативно ефтина енергија
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6.3.1 Преглед

АД ЕЛЕМ (Електарни на
Македонија) е оформенa во
Септември 2005 година како една
од компаниите наследнички на
поранешното електростопнаство
АД ЕСМ Скопје и има лиценца за
производство
доделена
од
Регулаторна
Комисија
за
Енергетика во Ноември 2005
година. Основната дејност на
ЕЛЕМ
е
производство
на
електрична енергија и ископување
на лигнит. Компанијата поседува
и
раководи
со
седум
хидроелектрани (502MW), две
термоелектрани (800 MW) и три
рудници со јаглен. Вкупниот
производствен
капацитет
на
ЕЛЕМ од 1,302 MW сочинува 84%
од производствениот капацитет
кој е моментално инсталиран во
Македонија.

6.3.2 Историја на проектот
Одлуката за вклучување на енергијата на ветрот како дел од портфолиото
на АД ЕЛЕМ е донесена во јуни 2004 година, кога Секторот за развој и
инвестиции објави Јавен повик за изработка на “Прелиминарен Атлас на
ветровите за Република Македонија.“
Изработен е генерален план составен од три фази, и тоа:
1. Изработка на Атлас на ветрови за Република Македонија
2. Обезбедување на висококвалитетни мерни податоци од најповолни локации
3. Изработка на Физибилити Студија за најповолните локации
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Фаза 1 е имплементирана во 2005 година, а во Јуни 2005 година
американската компанија AWS Truewind LLC, го изработи Прелиминарниот
Атлас на ветровите за Република Македонија. Користен е mesoscale модел за
проценка на ветерот и истиот се користи како извор на метеоролошки податоци
кои се анализираат повторно. Треба да се напомене дека методот и извештајот
може да се користат за идентификување на потенцијалните области за
понатамошни испитувања, но не можат да се користат за квантификација на
потенцијалот на ветрот на специфична локација.
Фаза 2 започна во Април 2006 година, со склучување на Договор меѓу АД
ЕЛЕМ, ФЕИТ (Факултет за електротехника и информациски технологии) и NTE
(Nordrondelag Electricitetsverk in Norway). Оваа фаза беше спонзорирана од
Норвешкото Министерство за надворешни работи и имплементирана од
компаниите NTE и КVT (Kjeller Vindteknikk). Проектот меѓу другото, опфаќа
монтажа на 4 мерни станици со висококвалитетна мерна опрема, инсталирани во
периодот Јуни/Јули 2006 година на четири локации со доволен претпоставен
енергетски потенцијал на ветрот.
Фаза 3 – Следниот чекор беше подготовка на Физибилити студија. Од
крајот на 2008 година, активностите за ветерна енергија се поддржани од
Канцеларијата за инфраструктурни проекти за Западна Европа IPF (Western
Balkan Infrastructure Projects Facility), дел од програмата на Европска Унија
CARDS. Физибилити студијата, која е завршена во 2010 година, нуди информации
за физичките карактеристики, економската и финансиска изводливост,
можностите за финансирање и еколошките, социјални и други влијанија на
проектот, според кои, оној кој предложува би можел да донесе одлука дали да
продолжи со проектот или не. Стратешката цел е воспоставување на првиот
ветерен парк во Република Македонија со цел демонстрирање на производството
на електрична енергија од ветерна енергија и евалуација на нејзиниот потенцијал
во државата.
За својот прв проект, ЕЛЕМ си постави за цел минимално годишно
производство од 100 GWh од ветерна енергија или приближно 2% од
моменталното годишно производство. Пресметувањето врз основа на широко
употребуваните турбини со инсталиран капацитет помеѓу 2 и 2.5 MW, големината
на паркот на ветерни електрани од 50 MW е одредена за исполнување на оваа
цел. Деталната евалуација на локацијата покажа дека оваа големина на паркот
на ветерни електрани ја оптимизира употребата на достапниот простор и
ветерните ресурси.
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По прифаќање на Нацрт Физибилити Студијата, ЕЛЕМ организираше
конфренција за проектот во Март 2010 година и ги објави резултатите од
студијата. За време на оваа конференција беа одредени првите контакти со
потенцијалните финансиски институции. KfW Entwicklungsbank од Германија го
покажаа својот интерес за обезбедување финансии на Паркот на ветерни
електрани Богданци.

6.3.3 Моментален статус на Проектот
Од вкупниот планиран износ од 55.500.000,00 евра, а во согласност со
кредитен аранжман, 41% од вредноста е планирано да се обезбеди од сопствени
финансиски извори од АД ЕЛЕМ, во износ од 22.600.000.00 евра.
Според тоа, вкупниот износ на кредитот за реализација на овој Проект е
проценет на околу 32.900.000,00 евра. За развојно-политичката соработка меѓу
Владата на Република Македонија и Владата на Сојузна Република Германија сo
Протоколот потпишан на 14.10.2009 година обезбеден е заем од 32,9 мил. евра
од KfW банка за финансирање на проектот со Договорот за заем потпишан на
09.04.2011 година. Согласно Извадокот од 165-та Седница, одржана на
08.06.2010 година Владата на Република Македонија донесе заклучок
финансиските средства потребни за реализација на овој проект да се обезбедат
од KfW банка
– Германија. Законот за гаранција на Република Македонија беше усвоен
од Собранието на Република Македонија. Со ова, АД ЕЛЕМ ги превзема сите
активности за почеток на реализација на Проектот.
Обезбедувајќи иницијатива за нови инвестиции за употреба на достапна
ветерна енергија, како обновлив извор на енергија, Регулаторната Комисија за
Енергија на Република Македонија, донесе Одлука за одредување на повластена
тарифа за продажба на произведена електрична енергија и доставена од
ветерниците, која е одредена да изнесува 8,9 €cents/kWh. Привилегираниот
произведувач е под обврска да користи привилегирана тарифа во период од 20
години.
Една од главните цели на овој проект, уште од самиот почеток е, како
Пилот Проект истиот да ја помине целокупната законски предвидена процедура
за изградба и да претставува позитивен сигнал за сите заинтересирани
инвеститори. Од овие причини, а согласно постојната законска регулатива, АД
ЕЛЕМ ја започна постапката за обезбедување на сите неопходни документи, како
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Анализа на влијание на ПВЕ Богданци на мрежата до МЕПСО, изработена од
страна на МЕПСО во февруари 2010, изработена е Геолошка проспекција на
теренот на идниот Парк, Идеен проект за Паркот на ветерни електрани –
Богданци, како и Студија за оцена на влијанието врз животната средина.
Земајќи ги во предвид достапните фианансиски ресурси, беше договорено
паркот на ветерни електрани да се инсталира во две фази: првата фаза со 36.8
MW и нето годишното производство од 90 GWh и втората фаза со останатите
13.8 MW и дополнително нето производство од 33 GWh.
Шемата за паркот на ветерни електрани се состои од вкупно 22 WECs кои
се наредени во една линија, до највисокиот дел на гребенот. Во првата фаза,
треба да се постават 16 ветерни турбини од околу 80-95 метри дијаметар на секој
ротор. Шемата е прикажана на следниот начин:

Слика 6.2 Приказ на 16 турбини (означени со црвено)
Fichtner GmbH &Co. KG беше назначен од страна на АД ЕЛЕМ со задача
консултант за имплементација за време на инженеринг, наддавање и период за
доделување на договор (Фаза I), и да помага за време на извршувањето на
проектот, вклучувајќи надзор на локација (Фаза II).
Обемот на работите од Проектот Парк на ветерни електрани Богданци е
поделен во два лота:
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ЛОТ 1
Ги вклучува ветерните турбини, основање, step-up трансформатори,
прстенеста конфигурација за напојување и контролен систем.
ЛОТ 2
Ги вклучува електричните инсталации за интеграција на мрежа и сите
поврзани градежни работи како и изградба на пристапни патишта и платформи за
кранови.
Проектот ќе се реализира за време на периодот 2011 – 2013 година

6.4 Процедура на мерење

Слика 6.3 Мапа со локации на четири “Фаза 2“ градежни места
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Четирите локации каде што беа инсталирани мерните станици со висина
30-50 метри се:
1.

Богословец (Свети Николе) – 733 метри надморска височина

2.

Шашаварлија (Штип) - 857 метри надморска височина

3.

Раванец (Богданци) – 472 метри надморска височина

4.

Флора (Кожуф) - 1730 метри надморска височина

6.4.1 Мерна Опрема
За процедурата на мерење во Република Македонија, се користеше NRG
Систем со синфони бележник на податоци. Синфони бележникот на податоци
е бележник со 12 канали оптимизиран за потребите на корисникот за проценка на
енергија од ветер.
Инсталирани инструменти:
- NRG #40 Анемометри
- P2546A Cup Анемометри
- NRG #200P Направи за определување насока на ветер
- NRG #110S Сензори за температура
Мерни кули

Како
што
беше
погоре
споменато, за време на процедурата
за мерење во Република Македонија,
инструментите беа инсталирани на 50
метри и 30 метри високи кули. Кулата
е од цевкаст тип со следните
димензии на сегменти:
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-

Височина - 3 метри

-

Дијаметар – 200 милиметри
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Кулите беа инсталирани во согласност со сите правила поврзани со таков
тип на кули:
- да може да издржат екстремни услови на ветер и мраз кои се
очекуваат на локацијата;
- да се структурално стабилни со цел да ги минимизираат
вибрациите предизвикани од ветер;
- да имаат кабли кои би биле осигурани со соодветен тип на
прицврстувач;
- да се опремени со мерки за заштита од молња вклучувајќи
громобран, кабел и шипка за заземјување;
- да се осигурани од вандализам и неовластено искачување по кула;
- да се заштитени од говеда и тревопасни животни.

Локација Богданци
Табела 6.1 Позиција
Проекција
на мапа

Податок

Зона

Подигнување
на основата
на кулата

Географски
координати
од екватор
кон север

Географски
координати
од нултиот
меридијан
кон исток

EUREF89

UTM

34

472

4565376

630825

GEO

34

472

41013’45.1”

22033’39.4”
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Слика 6.4 – Локација Богданци – за време на подигнување на столбот

Слика 6.5 Локација Богданци – Мерен столб
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Слика 6.6 – Лоакција Богданци –
Мапа
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6.5 Дополнителни мерни локации

За време на подготовка на Физибилити студијата, се предвидуваше дека
дополнителните мерења на ветрот ќе бидат спроведени на ново избраните
алтернативи за локации Богданци А, Богданци Б, Миравци А и Миравци Б.
Локациите за индивидуалните мерни столбови (еден од 20 метри и три од 50
метри височина) беа идентификувани за време на пролетта 2009 година.
Начелото во врска со постапката за мерење беше дека само три месечна
компаративна евалуација на податоци од ветер е неопходна за добивање валидна
споредба на енергијата која се очекува да се добие на различните алтернативи за
локации, бидејќи четирите локации се во истиот регион (во радиус од приближно 8
километри) и три годишни податоци од мерната станица Богданци А беа достапни
во врска со брзина на ветер.

Четири мерни станици беа поставени за време на Септември 2009
година.

Слика 6.7 Мапа која ги покажува сите четири локации на кои би можело да се
изгради Парк на ветерни електрани (S/S: Трафостаница)
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Главните карактеристики на сите четири локации за изградба на парк на
ветерни електрани со висина од 20-50 метри височина се поставени на следниот
начин:

Табела 6.2 Главни карактеристики на четирите локации за изградба на
ветерен парк
Локација

Подигнување

Оддалеченост

Оддалеченост

од патот

од

Топографија

трафостаницата
(S/S)
Богданци A (20m)

~ 280 to 500 masl

~ 7.5 km

~ 9 km

Комплексен
терен

Богданци Б (50m)

~ 100 to 230 masl

~ 1 km

~ 4 km

рамен/делумно
комплексен

Миравци A

50m)

~ 60 to 70 masl

~ 1.2 km

~ 5 km

рамен терен

Миравци Б

50m)

~ 420 to 700 masl

~ 6 km

~ 10 km

комплексен
терен

За процедурата на мерење во Република Македонија, се користеше NRG
Symphonie систем со бележник на податоци. Синфони бележникот на
податоци е бележник со 12 канали оптимизиран за потребите на корисникот за
проценка на енергија од ветер.
Инсталирани инструменти:
NRG#40 Анемометри
NRG#200 P Направи за определување насока на ветер
NRG#110S Сензори за температура
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Богданци А Локација
Табела 6.3 Позиција
Проекција
на мапа

Податок

GEO

Зона

Подигнување
на основата
на кулата

Географски
координати
од екватор
кон север

Географски
координати
од нултиот
меридијан
кон исток

329

41013.263”

22032.980”

34

Ова е оригиналната локација,
избрана со поддршка на експертите
од
Американската
компанија
Truewind. Тоа е локација која има
доволно голем извор на ветер и
доволно место за поставување на
парк на ветерни електрани со
потенцијал
за
годишно
производство од 100 GWh. Мерната
станица со 50 метри висока кула
беше поставена на највисоката
надморска височина во областа на
приближно 500 метри надморска
височина. Со цел да се употреби
целосниот потенцијал на оваа
локација, освен централното плато,
соседните сртови мора да бидат
вклучени во областа за парк на
ветерни електрани која што има
делумно
само
половина
издигнување од централното плато
и се 2 километри оддалечени од
мерната станица за ветер.
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За да се намали грешката во предвидување на производството на оваа
голема локација со нехомогена топографија, беше поставена дополнителна
мерна станица на 280 метри надморска височина. Оваа кула е висока само 20
метри, и во корелација со 3 годишни мерења од 50 метри високата кула (со
анемометар на 20 метри височина) ќе биде доволно точна. [125]

Слика 6.8 Богданци A гледано од Богданци Б областа за парк на ветерни
електрани
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ЗАКЛУЧОК
Во текот на последните триесет години, безбедноста за снабдувањето со
енергија и еколошките прашања го подгреаја интересот за постројки на ветерна
енергија. Во овој контекст, сегашната работа се одвиваше по долги и тешки
чекори за развој на ветерната енергија, од Калифорниската ера до изградбата на
огромни копнени ветерни паркови во светот, истакнувајќи ги перспективите и
главните предизвици на постројките на ветерна енергија кон целта од 1000 GW
ветерна енергија до 2030 година.
Во поглед на моменталниот статус на капацитети на ветерна енергија
(САД успеа до 2009 година да додаде нови 40% над нејзините кумулативни
капацитети. Во исто време Кина успеа да инсталира речиси 14 GW, т.е. 20% од
вкупните 62% од капацитетите (САД и Кина) во 2009 година. Како резултат на тоа
Кина го завзеде второто место на табелата на светски пласман заедно со
долгогодишниот лидер во Европа, Германија. Покрај тоа, на регионално ниво
Азија успеа маргинално да ги надмине северноамериканците во однос на
кумулативниот капацитет, додека ЕУ е сеуште водечки лидер со речиси 50%.
Капацитетот на ветерна енергија тековно инсталиран во ЕУ ќе произведува во
просек годишно 257 TWh електрична енергија, што е доволно за да се покријат
8% од вкупната потрошувачка на електрична енергија на ЕУ.
Во текот на последните две години новите капацитети на ветерна енергија
ги надминаа сите други технологии со повеќе од 10 GW на ветерна енергија
произведена во 2009 година. Освен тоа, во однос на вкупните инсталации,
европските паркови на ветерници го надминаа генерирањето на нафтена база со
20 GW и се помалку со 50 GW во споредба со нуклеарната енергија. Всушност,
стапката на развој на капацитети на ветерна енергија единствено е споредлива
со инсталациите на природен гас, со извонреден пораст на фотоволтаични
постројки , исто така правејќи обид за придвижување на ЕУ кон технологии на
генерирање на еколошки чиста енергија.
во денешно време воглавно се нудат ветерни турбини од 2-3 MW иако
постојат машини со поголем капацитет кои се комерцијални (слика 3.8 б).
Спротивно на тоа, насочувањето кон off-shore апликации повикува на
мултимегаватни решенија, веќе понудени од страна на некои од производителите
(дури и до ниво од 7 MW), додека дизајните на машините кои надминуваат
номинална моќност од 10 MW се веќе во тек.
Меѓу главните трендови доминантни на пазарот на ветерна енергија во
текот на годините, може да се забележи зголемување на димензиите на
современите ветерни турбини, подобрување на ефикасноста и долгорочно
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намалување на конкретните инвестициски трошоци по KW (клучен трошок) на
инсталираните капацитети на ветерна енергија.
Од друга страна пак, трошоците за производство на ветерна енергија се
смета дека се споредливи со соодветните методи на производство од фосилни
горива. Како резултат на тоа, станува евидентна јасната предност на ветерната
енергија во полето на економијата.
Од подеднакво значење за значајниот пораст на пазарите на ветерна
енергија е имплементацијата на различни механизми како повластени тарифи,
инвестициони и производни даночни стимулации за првиот и заедно со зелени
сертификати за тргување и тендерски системи за вториот. Од оваа гледна точка,
треба да се истакне ефективноста на повеќето од овие мерки, а особено на
механизмите за повластени тарифи, кои откако беа донесени од страна на
мноштвото водечки земји во светот (Германија, САД, Данска, Кина, Шпанија,
Индија итн.) доведоа до значаен пораст на производството на ветерна енергија.
Крајно што треба да се истакне се можностите за вработувања кои се
овозможуваат како резултат на експанзијата на пазарот на ветерна енергија на
глобално ниво.Забелешката е дека според груби проценки, помеѓу водечките
земји врз основа на соодносот на вработени луѓе по инсталиран MW, Данска,
Белгија и Финска вработуваат повеќе од седум лица, додека во однос на
апсолутните бројки Германија во моментов вработува 38.000 луѓе.
До сега, политичката рамка на ЕУ беше од клучно значење за промоција
на обновливите извори на енергија, а особено на ветерната енергија. Во тој
контекст, новите поставени цели повикуваат на 20% покриеност од крајната
потрошувачка на енергија од обновливи извори на енергија за 2020 година,
додека во однос на потрошувачката на електрична енергија, се очекува
ветерната енергија да придонесе со 14-17%.
Од превземениот осврт, илустрирана е глобалната енергетска сцена во текот на
последните 30 години, додека според целите поставени за 2030 година,
перспективите за ветерни инсталации со над 1TW се чинат изводливи особено
ако со оглед на предизвиците, се понесени од потребите на секоја земја да ја
заштити безбедноста на снабдувањето и промовирање на технологии на чиста
енергија.
Покрај тоа, иако е прогласена водечката улога на ЕУ во периодот на развој на
ветерната енергија, исто така се одразуваат враќањето на САД и огромниот раст
на индустријата на ветерната енергија во Кина. Згора на тоа, од посебен интерес
е исто така постепеното усвојување на ветерната енергија од страна на неколку
земји во развој, што јасно го покажува сеопфатниот карактер на ветерната
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енергија и нејзината моќ во голема мера да ги замени фосилните горива за
производство на енергија во иднина.
Прогнозите за развој на енергијата на ветар се многу оптимистички и ќе
биде многу важен извор на електрична енергија во иднина. Таквите прогнози се
реални затоа што ветарот е неисцрпен енергенс. Сепак ветeрот заради својата
непредвидлива природа ќе има ограничено учество во вкупното производство на
електрична енергија. Според студијата WIND FORCE која ја финансирала и
спровела ЕУ, учеството на енергија на ветар во глобалното светско производство
на електрична енергија во 2020 година се проценува на 12%.
Во мај 2013 година на локацијата Ранавец беше означен камен-темелник и
почеток на градежните активности на ПВЕ „Богданци“. Во овој проект вреден 55.5
милиони евра, заемот од Владата на Сојузна Република Германија преку КФВ
банката изнесува 47.9 милиони евра, додека 7.6 милиони евра обезбеди АД
ЕЛЕМ од сопствени средства. Во февруари 2014 година заврши изградбата на
Паркот на ветерни електрани „Богданци“, прв ваков објект во Република
Македонија, што ќе го користи ветерот како погонска сила за производство на
електрична енергија. Подигнувањето и монтажата на ветерниците на локацијата
Ранавец заврши на 20 февруари со што и официјално е заокружена најтешката
фаза од изградбата која траеше 76 дена. Кон крајот на март 2014 година беше
спроведена координирана операција на трите енергетски компании ЕЛЕМ ,
МЕПСО И ЕВН –Македонија за приклучување на ветерниот парк на
електропреносната мрежа преку трафостаницата во Валандово. Со тој зафат
практично и се создадоа потребните предуслови да започне тестирањето на
комплетната опрема преку пробно производство на електрична енергија што
почна на почетокот на април кога беа испорачани и првите киловат-часови кон
електроенергетскиот систем на Република Македонија.
Согласно планот на активности, по пробната работа што како фаза е
пропишана од производителот на опремата, новиот енергетски капацитет ќе биде
ставен на располагање на електроенергетскиот систем на Република Македонија,
односно ќе влезе во редовно производство.
Инсталираната моќност на секоја од турбините е 2,3 MW. ПВЕ „Богданци“
се очекува да испорачуваат најмалку 100 GWh природно одржлива енергија, што
на годишно ниво е доволно за снабдување на домаќинствата на преку 60.000
граѓани на Република Македонија. Истовремено тие ќе ја зголемат инсталирана
моќност за 36 ,8 MW. Со овој проект ќе се зголеми и учеството на обновливите
извори во портфолиото на АД ЕЛЕМ и претставува уште еден показател за
грижата на компанијата кон животната средина.
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